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Wykaz skrótów

DS – „DS Dziennik Szczeciński”
GDPS – „Głos Dziennik Pomorza”, mutacja Szczecin
GnP – „Gazeta na Pomorzu”
GS – „Głos Szczeciński”
GW – „Głos Wieczorny”
GwS – „Gazeta w Szczecinie”
GWS – „Gazeta Wyborcza Szczecin”
HS – „Hallo Szczecin”
KS – „Kurier Szczeciński”
MM – „MM Moje Miasto Szczecin”
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Przedmowa

W 1989 r. szczecińscy dziennikarze zastanawiali się nad swoją przyszłością. Na
pierwszych stronach gazet regularnie pojawiały się doniesienia na temat planów
dotyczących Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Młodzi
absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego jeszcze nie wiedzieli, że za rok pojadą do
warszawskiej siedziby Agory na spotkanie z Sewerynem Blumsztajnem, aby oma-
wiać szczegóły otwarcia szczecińskiego biura ogłoszeń „Gazety Wyborczej”, prze-
kształconego później w pełnoprawną redakcję. Dopiero za cztery lata powstanie
jeden z pierwszych dzienników lokalnych drukowanych w pełnym kolorze, nowo-
czesny jak na tamte czasy „Dziennik Szczeciński”. Gdy media odnajdywały się
w nowej rzeczywistości, Szczecińskie Zakłady Graficzne były jedyną drukarnią
prasową w regionie, a w ich skład wchodziło dziesięć oddziałów w całym woje-
wództwie. Z usług tego przedsiębiorstwa korzystały wydawnictwa regionalne,
a niebawem miała do nich dołączyć „Gazeta Wyborcza” ze swoim nowym dodat-
kiem lokalnym „Gazeta w Szczecinie”. Jeszcze trzy lata dzieliły rynek prasowy od
pojawienia się prywatnej drukarni Kema, która przyciągnęła dzienniki regionalne
jakością druku i technologią full-color. W tym czasie opustoszał już plac budowy
monumentalnego „domu prasy”, pod który kamień węgielny położono 26 kwietnia
1984 r, w rocznicę zdobycia Szczecina przez Armię Czerwoną. Inwestycja miała
mieć charakter scentralizowanej, medialnej fabryki z redakcjami, drukarnią i osied-
lem mieszkaniowym dla dziennikarzy. Prace przerwano z powodów finansowych.

Ćwierć wieku później wielu dziennikarzy szczecińskich mediów lokalnych i re-
gionalnych o Sz.Z.Graf. nawet nie słyszało, a w murach dawnej drukarni uczą
się studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. „Dom prasy” nie przypomina
betonowego szkieletu porzuconego na półmetku prac, a widniejący nad wejściem
do budynku napis „RSW Prasa-Książka-Ruch” został zastąpiony logotypem Wy-
działu Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Niemal każda redakcja
dysponuje własnym działem online, który zajmuje się promocją treści przygoto-
wywanych w redakcji, a w niektórych newsroomach liczba pracowników sekcji in-
ternetowej jest równa liczbie dziennikarzy. Podczas szkoleń, kolegiów lub zebrań
z zespołami redakcyjnymi coraz rzadziej omawia się wyniki sprzedaży, których
miejsce zajęły raporty oglądalności stron internetowych i redakcyjnych profilów
na Facebooku i YouTube. Poranną „prasówkę” zastąpiło bieżące śledzenie wia-
domości publikowanych przez lokalną konkurencję i media ogólnopolskie w ser-
wisach internetowych.
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Ocena tych zmian nie może być jednoznaczna. Nie ulega wątpliwości, że takie
zjawiska jak wzrost udziału kapitału zagranicznego w rynku medialnym, segmen-
tacja, fragmentacja, rozwój technologii komunikacji masowej, czy wreszcie kon-
wergencja ze swoimi licznymi odmianami miały ogromny wpływ na rozwój prasy.
Truizmem jest twierdzenie, że każdy z tych trendów ma różne, często odmienne,
oblicza. Z atrakcyjniejszą formą podania wiadomości, umożliwieniem aktywniej-
szego udziału odbiorców w tworzeniu treści czy szerszą ofertą tytułów prasowych
łączą się często takie zjawiska jak obniżenie jakości materiałów dziennikarskich,
unifikacja treści w tytułach należących do jednego wydawcy, dewaluacja statusu
społecznego i materialnego zawodu dziennikarza, w tym również zmniejszenie
liczby pracowników w redakcjach. Inne zdanie na temat przemian, do których
dochodziło w minionym półwieczu, będą mieli przyzwyczajeni do określonego
trybu pracy dziennikarze rozpoczynający karierę zawodową w latach 70. i 80.,
inne – absolwenci wyższych uczelni pracujący w działach online, dla których ko-
munikacja przy pomocy narzędzi dostępnych w internecie jest naturalną, używaną
wręcz intuicyjnie formą interakcji z odbiorcą.

Poniższe opracowanie ma na celu opis i analizę wydarzeń, do których doszło
w tym obfitującym w przemiany ćwierćwieczu i wyłonienie dominujących tenden-
cji. Wyniki badań mogą pomóc właścicielom i pracownikom przedsiębiorstw me-
dialnych przy wyborze dróg rozwoju w przyszłości.

***
Publikacja nie powstałaby bez życzliwej pomocy wielu osób. Przede wszystkim

chciałbym podziękować za ogromną liczbę merytorycznych uwag i metodolo-
gicznych wskazówek dr. hab. Robertowi Cieślakowi, prof. UW – promotorowi,
będącej podstawą tego opracowania, pracy doktorskiej pt. Przemiany szczeciń-
skiej prasy codziennej w latach 1990-2010 na tle polskiego systemu prasowego,
której obrona odbyła się w 2013 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego. Trudny do przecenienia wkład w ostateczny
kształt tekstu mieli recenzenci rozprawy doktorskiej: dr hab. Wiesław Sonczyk,
prof. UW oraz dr hab. Jan Kania, prof. PK, których inspirujące uwagi znalazły
odbicie w ostatecznym kształcie książki.

Pragnę podziękować osobom związanym z mediami: moim przyjaciołom, zna-
jomym oraz tym, których poznałem podczas kompletowania materiału badaw-
czego – redaktorom, dziennikarzom, fotoreporterom, pracownikom działów
marketingu, zarówno aktywnym zawodowo, jak i tym, którzy odeszli już od dzien-
nikarstwa. Dzieliliście się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem, udostępniali-
ście archiwa, przedstawialiście fakty i opinie, bez których zarówno rozprawa
doktorska, jak i niniejsza książka byłyby o wiele uboższe. Ostatnie, lecz nie mniej
istotne wyrazy wdzięczności należą się mojej rodzinie: trzymacie w dłoniach efekt
Waszego wsparcia i motywacji. Dziękuję.
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Wstęp

Nawet pobieżna analiza wskazuje, że ćwierć wieku funkcjonowania szcze-
cińskiej prasy w warunkach wolnego rynku charakteryzuje niezwykle burzliwy
przebieg. Nowe tytuły powstawały i upadały, szumnie zapowiadane przedsięw-
zięcia okazywały się efemerydami wydawanymi przez osoby bez doświadcze-
nia, wiedzy i niezbędnego kapitału pozwalającego przetrwać początkowy okres
– zawsze trudny ze względu na brak finansowania z reklam. Inne pisma od-
nosiły sukces i ukazywały się przez kilka lat, niektóre wciąż są obecne na rynku.

Były tu wydawane jednocześnie dwa duże dzienniki regionalne należące
wcześniej do Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Ich
właścicielami w analizowanym okresie były osobne podmioty: koncern Media
Regionalne powiązany z norweską Orklą, a później z brytyjskim funduszem in-
westycyjnym Mecom i grupą Polskapresse („Głos Szczeciński”) oraz spółka two-
rzona przez dziennikarzy („Kurier Szczeciński”). Tytuły te odróżniała m.in.
genetyczna aksjologia – system wartości, z jakim gazety weszły w analizowane
w pracy 25-lecie. „Głos” był organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
popularnym szczególnie w regionie, natomiast „Kurier” – docierającą głównie
do mieszkańców Szczecina popołudniówką, publikującą treści mniej nacecho-
wane ideologicznie. Ich właściciele wybrali inne drogi rozwoju zarówno redak-
cyjnego, jak i ekonomicznego. Krajobraz prasowy uzupełniał szczeciński dodatek
do „Gazety Wyborczej” oraz cztery tytuły założone po 1989 r.: „DS Dziennik
Szczeciński” (ukazujący się od 1992 r. do 1995 r.), „Głos Wieczorny” (1994 r.),
„Hallo Szczecin” (2004 r.), „MM Moje Miasto Szczecin” (od 2006 r.).

Praca ma stanowić nie tylko opis stanu systemu medialnego w minionym
25-leciu oraz analizę poszczególnych tytułów. Ma ona przynieść odpowiedź
na pytanie, jakim przemianom podlegały szczecińskie dzienniki w kontekście
współistnienia na jednym rynku prasowym. Ważne jest stwierdzenie korelacji
między działaniami wydawców oraz redakcji i wyjaśnienie wpływów, jakie wy-
wierały na siebie analizowane tytuły.

Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Rozdział I zawiera
informacje dotyczące głównych tytułów prasowych ukazujących się w Szcze-
cinie w całym analizowanym okresie. W rozdziale poruszono przede wszystkim
zagadnienia związane z konkurencją trzech największych dzienników: „Kuriera
Szczecińskiego”, „Głosu Szczecińskiego” oraz szczecińskiej „Gazety Wybor-
czej”. Przedstawiono problemy związane z ich wejściem w nową rzeczywistość
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polityczną, ekonomiczną i społeczną początku lat 90. Porównano zmiany
trzech tytułów w aspektach: ekonomiczno-własnościowym i redakcyjnym.
W rozdziale II omówiono cztery szczecińskie dzienniki, które zostały otwarte
po 1989 r. Przedstawiono rekonstrukcje ich projektów redakcyjnych. Podczas
badań stwierdzono, że głównymi punktami strategii wydawców tych tytułów
były m.in.: dominacja treści lokalnych oraz wprowadzenie kategorii sublokal-
ności jako elementu wyróżniającego. Opisano również wpływ, jaki wywarły
„nowe” tytuły na już ukazujące się dzienniki regionalne oraz zależności między
nimi. Rozdział III poświęcony jest wpływowi tzw. nowych mediów na zmiany
w modelu komunikacji z odbiorcami. Ta część zawiera również analizę wyko-
rzystania przez redakcje narzędzi społecznościowych.

1. Określenie ram czasowych
Zasięg czasowy badań określono na lata 1989-2014. W 1989 r. doszło do

zmian natury ekonomicznej i prawnej, które umożliwiły dynamiczny rozwój
rynku mediów. Wyrazem tych przemian było uruchomienie 8 maja 1989 r. „Ga-
zety Wyborczej” oraz uchwalenie, łagodzącej procedury rejestracji dzienników
i czasopism, nowelizacji prawa prasowego1.

Rok 1990 przyniósł kolejne konsekwencje zmian systemowych: 22 marca
Sejm uchwalił ustawę o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-
-Książka-Ruch2; 11 kwietnia uchwalono ustawę o likwidacji Głównego Urzędu
Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk3, która kończyła okres funkcjonowania
w Polsce instytucjonalnej cenzury prewencyjnej; 2 marca ukazał się pierwszy
numer „Gazety w Szczecinie”; 25 lipca w nowym Rejestrze Dzienników i Cza-
sopism w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie zarejestrowano
pierwszy tytuł prasowy4.

Rok 2014 w sposób naturalny zamyka pierwsze ćwierćwiecze funkcjonowania
prasy w nowych warunkach. Na działalność wydawców dzienników miało wpływ
stopniowe zwiększanie się udziału globalnej sieci internet w systemie komunikowa-
nia masowego oraz gwałtowny wzrost popularności mediów społecznościowych.

1 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe, Dz.U. 1989, nr 34, poz. 187. Przepisy weszły
w życie 6 czerwca 1989 r.

2 Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”, Dz.U. 1990,
nr 21, poz. 125. W Szczecinie ustawa ta dotyczyła trzech największych tytułów prasowych:
dzienników „Kurier Szczeciński” i „Głos Szczeciński” oraz tygodnika „Morze i Ziemia”.

3 Ustawa o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli
oraz o zmianie ustawy – Prawo prasowe, Dz.U. 1990, nr 29, poz. 173.

4 Był to biuletyn informacyjny Agencji Prasowej Pomorze, z którego zespołu wyłonił się
później pierwszy skład redakcji szczecińskiego oddziału „Gazety Wyborczej”.
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2. Pojęcie „szczecińskiej prasy codziennej”
Zbiór tytułów prasowych skompletowano na podstawie kwerendy następu-

jących źródeł: Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie Okręgowym
w Szczecinie, katalogów w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie oraz własnych badań terenowych, które pozwoliły ustalić
pisma niezgłoszone w sądzie oraz te, których wydawcy nie odprowadzali eg-
zemplarzy obowiązkowych do bibliotek. Przygotowano w ten sposób listę li-
czącą 249 tytułów prasowych wydawanych w Szczecinie w latach 1989-2014.
Spośród nich wybrano pisma spełniające warunki założone w temacie pracy.

Praca ma za zadanie przedstawić możliwie całościowy obraz przemian co-
dziennej prasy szczecińskiej; z tego powodu odstąpiono, przy doborze mate-
riału do analizy, od kierowania się kryteriami zasięgu lokalnego lub
regionalnego. Aby uczynić opracowanie jak najbardziej kompletnym, a zara-
zem uporządkowanym w metodologicznie poprawnym opisie przyjęto, że
przedmiotem badań są tytuły, których redakcje w latach 1989-2014 miały sie-
dzibę w Szczecinie, niezależnie od tego, czy rozpowszechniane były na terenie
miasta, województwa, czy też regionu. Siedzibę redakcji można zdefiniować
jako miejsce, gdzie odbywa się praca redaktorów, dziennikarzy, fotoreporterów,
składu graficznego, działów handlowego i promocji. Z tego też powodu ana-
lizie podlegają zmiany w regionalnym dodatku „Gazety Wyborczej”, choć tytuł
nie był rozpowszechniany samodzielnie, był jednak przygotowywany przez sto-
sunkowo autonomiczną redakcję lokalną, a także w „Głosie Dzienniku Pomorza”
(dawniej „Głos Szczeciński”5), którego szczeciński oddział od 2007 r. miał jedynie
szefa redakcji w randze zastępcy redaktora naczelnego (redaktor naczelny prze-
bywał w centrali w Koszalinie, prezesem spółki wydającej tytuł była Joanna Pil-
cicka, prezes spółki Media Regionalne z siedzibą w Warszawie). Nie poddano
jednak badaniu pracy korespondentów regionalnych takich tytułów jak „Rzecz-
pospolita”, „Fakt”, „Super Express”, z uwagi na to, że nie istniały w Szczecinie
ani redakcje, ani oddziały tych pism. Nie ukazywały się również, w sposób ciągły,
w Szczecinie osobne dodatki z wiadomościami lokalnymi lub regionalnymi (re-
dakcje działały w składzie korespondent oraz biuro ogłoszeń, jak w przypadku
„Rzeczpospolitej” lub w terenie pracował jedynie korespondent będący jedno-
cześnie fotoreporterem, jak było to w „Super Ekspresie” czy w dzienniku „Fakt”).

Na potrzeby pracy przyjęto węższe znaczenie pojęcia „prasa”, odchodząc
od jej prawnej definicji ustalonej w Prawie prasowym jako: 

5 11.01.2007, nr 9 (17930) ukazało się ostatnie wydanie „Głosu Szczecińskiego”,
a 12.01.2007 r. – pierwsze „Głosu Dziennika Pomorza”, który powstał po fuzji „Głosu Szcze-
cińskiego”, „Głosu Koszalińskiego” oraz „Głosu Pomorza” ukazującego się na terenie
dawnego województwa słupskiego.
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publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości,
ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą,
numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy
agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne
oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku
postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie
oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za
pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania6.

Na nieprzystawalność tego opisu do współczesnych realiów zwracał
uwagę m.in. Wiesław Sonczyk, postulując „dostosowanie przepisów prawa
prasowego w poszczególnych krajach do potrzeb tzw. globalnego społeczeń-
stwa informacyjnego”7. Przedmiotem rozważań będzie prasa drukowana, zde-
cydowano się więc przyjąć definicję prasy za autorami Encyklopedii wiedzy
o prasie, określającymi ją jako:

ogół wydawnictw drukowanych periodycznie i rozpowszechnianych publicz-
nie (tj. gazet i czasopism), odzwierciedlających wszechstronnie rzeczywistość,
zwłaszcza aktualne procesy i zdarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze,
naukowe, kulturalne i inne8.

W odróżnieniu od definicji prasy, w terminologii prawnej i medioznawczej
na podobnych zasadach funkcjonuje rozróżnienie na dzienniki i czasopisma.
Na potrzeby badań przyjęto, że dziennikiem jest pismo, które ukazuje się czę-
ściej niż raz w tygodniu. Taka formuła w znaczący sposób rzutuje na dobór
materiału poddanego badaniu. W przypadku Szczecina, w analizowanym
okresie, stwierdzono dwa tytuły, które ukazywały się częściej niż raz, jednak
rzadziej niż pięć razy w tygodniu: „Hallo Szczecin” wydawany w poniedziałki,
środy i piątki oraz „MM Moje Miasto Szczecin” wychodzący w poniedziałki
i czwartki. Wątpliwości terminologiczne nasunęły się szczególnie przy drugim
tytule. Zdecydowano się zakwalifikować „MM” jako dziennik, ponieważ wy-
pełniał on znamiona wskazane w ustawie Prawo prasowe. Należy jednak za-
znaczyć, że wydawca raportował dane o nakładzie do Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy, oznaczając tytuł jako tygodnik. Rozbieżność tę usprawied-
liwiano, dodając do winiety poniedziałkowego wydania dopisek o treści „Bez-
płatny dodatek MM Moje Miasto”. Poniedziałkowe wydanie nie posiadało
własnej, odrębnej numeracji. Nie zmienia to faktu, że tytuł ukazywał się dwa razy
w tygodniu i, zgodnie z przyjętą definicją, należał do grupy prasy codziennej.

6 Ustawa Prawo prasowe, Dz. U. 1984, nr 5, poz. 24.
7 W. Sonczyk, Media w Polsce, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 10.
8 P.D., Prasa, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, J. Maślanka (red.), Ossolineum, Wrocław

1976, s. 168.
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Wydaje się, że przyjęte kryteria najpełniej odzwierciedlają rzeczywisty obraz
szczecińskiej prasy codziennej. W efekcie zdecydowano się zakwalifikować do
grupy pism należących (w określonych ramach czasowych) do badanego seg-
mentu siedem tytułów (w kolejności alfabetycznej):
1. „DS Dziennik Szczeciński”;
2. „Gazeta w Szczecinie”/„Gazeta na Pomorzu”/„Gazeta Wyborcza Szczecin”;
3. „Głos Szczeciński”/„Głos Dziennik Pomorza” mutacja szczecińska;
4. „Głos Wieczorny”;
5. „Hallo Szczecin”;
6. „Kurier Szczeciński”;
7. „MM Moje Miasto Szczecin”.

3. Podział materiału badawczego
Po przeprowadzeniu badań wstępnych zdecydowano o podziale analizowa-

nych tytułów prasowych na dwie grupy. Do pierwszej zakwalifikowano „Kurier
Szczeciński”, „Głos Szczeciński” (od stycznia 2007 r. szczecińską mutację „Głosu
Dziennika Pomorza”) oraz regionalne strony „Gazety Wyborczej” („Gazetę
w Szczecinie”, od grudnia 1990 r. „Gazetę na Pomorzu”, od listopada 2011 r.
„Gazetę Wyborczą Szczecin”).

W drugim zespole znalazły się: „DS Dziennik Szczeciński”, „Głos Wieczorny”,
„Hallo Szczecin”, „MM Moje Miasto Szczecin”. Na przyjęcie tej klasyfikacji miał
wpływ fakt, że przemiany w tych segmentach przebiegały w zasadniczo odmienny
sposób. Przede wszystkim, dzienniki z pierwszej grupy ukazywały się na prze-
strzeni całego analizowanego okresu (szczecińska „Gazeta Wyborcza” od
1990 r.). Tytuły należące do drugiej sekcji otwarto po 1990 r.: „DS” w lutym
1992 r., „GW” w kwietniu 1994 r., „HS” w kwietniu 2004 r., „MM” w październiku
2006 r. Z tej grupy tylko „MM Moje Miasto Szczecin” ukazywało się w 2014 r.
Pozostałe tytuły zamknięto: „DS Dziennik Szczeciński” po trzech latach funk-
cjonowania, „Hallo Szczecin” przetrwało na rynku prasowym niespełna osiem
miesięcy, natomiast „Głos Wieczorny” – kwartał.

Czas trwania inicjatyw wydawniczych ma zasadniczy wpływ na charakter przemian
w„nowych” gazetach. Oewolucji – zarówno wwarstwie redakcyjnej, własnościowej, jak
ikadrowej – można mówić właściwie jedynie wodniesieniu do „DS” i„MM”, przy czym
w ich przypadku zmiany pojawiały się głównie z indywidualnych pobudek ekonomicz-
nych i nie wynikały z sytuacji w systemie prasowym czy z działań konkurentów.

Kolejną różnicą był odmienny zasięg geograficzny badanych dzienników. Tytuły
zakwalifikowane do pierwszej grupy ukazywały się co najmniej na terenie dawnego
województwa szczecińskiego (z wyjątkiem szczecińskich stron „Gazety Wyborczej”,
które do grudnia 1990 r. dołączane były do gazety-matki jedynie na terenie stolicy
województwa). Pozostałe cztery pisma miały charakter lokalny; jedynie „DS Dzien-
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nik Szczeciński” wprowadził kolportaż wojewódzki na zasadzie prenumeraty, co
jednak zasadniczo nie zmieniło lokalnego profilu gazety. Tak znaczące różnice nie
mogły pozostać bez wpływu na strukturę przedstawienia wyników badań.

4. Założenia metodologiczne
Podczas badań zastosowano metody: analizy źródeł, historyczną, biograficzną, re-

konstrukcyjną, porównawczą oraz, wograniczonym zakresie, analizy zawartości. Ana-
liza źródeł opierała się na całościowym zbadaniu zaklasyfikowanego materiału.
Zrezygnowano z losowego doboru próby, uznając, że wyniki nie dałyby szczegółowej
odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Na tę decyzję miały wpływ trzy czynniki.

W przypadku tytułów ukazujących się przez 25 lat nie udałoby się dokładnie
ustalić punktów granicznych. Niosłoby to ryzyko niemożności podania dat oraz
numerów wydań, w których wprowadzano istotne zmiany. Sondowanie próby mo-
głoby również doprowadzić do pominięcia odredakcyjnych komentarzy na temat
wdrażanych przekształceń zarówno w warstwie redakcyjnej, jak i ekonomicznej.

Drugi czynnik dotyczył analizy inicjatyw wydawniczych otwartych po 1990 r.
Przy tych tytułach niemożliwy byłby dobór reprezentatywnej próby ze względu
na zbyt krótki czas ukazywania się i niewielką liczbę wydań.

Nie mniej ważnym powodem był odmienny cykl wydawniczy poddanych
badaniu tytułów. Trzy z nich ukazywały się 6 razy w tygodniu, dwa – 5 razy,
jeden – 3-krotnie, jeden miał 2 wydania tygodniowo. Po przeprowadzeniu
wstępnych badań sondażowych uznano, że wyniki oparte na analizie losowej
nie byłyby możliwe do porównania.

5. Prasa szczecińska jako przedmiot badań
Pierwsze badania nad szczecińską prasą codzienną prowadzone były w per-

spektywie historycznej. Do ich pionierów należy zaliczyć Tadeusza Białeckiego.
Jego prace – w szczególności monografia na temat prasy w regionie9, zawie-
rająca opis 425 dzienników i czasopism ukazujących się na Pomorzu Zachod-
nim do roku 1975 – stały się podstawą dla późniejszych publikacji, również innych
autorów. Zainteresowania Białeckiego znalazły wyraz w dalszych badaniach his-
torycznych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wydawana w tomach w latach
1999-2007 Encyklopedia Szczecina10, zawierająca nie tylko ogólne artykuły, ale

9 T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Szczecin 1978. 

10 Encyklopedia Szczecina, T. Białecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii, Za-
kład Historii Pomorza Zachodniego, Szczecin 1999 (tom I: A-O), 2000 (tom II: P-Ż),
2003 (suplement 1.), 2007 (suplement 2.).
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również hasła poświęcone konkretnym tytułom prasowym. Wiele miejsca prasie
w ujęciu historycznym poświęcił również w swoich przekrojowych pracach Kazi-
mierz Kozłowski. Jego spostrzeżenia znaleźć można m.in. w opracowaniu obej-
mującym dzieje Pomorza Zachodniego w latach 1945-201011.

Stosunkowo bogato reprezentowana jest literatura poruszająca zagadnienie
szczecińskiej prasy drugiego obiegu. Wymienić należy tu pracę Krzysztofa Żu-
rawskiego12 oraz zbiorowe opracowanie Szczecińskie czasopisma niezależne
1981-198913, a także publikację Papierem w system14, w której znajduje się wiele
reprodukcji oraz danych archiwalnych i statystycznych dotyczących tytułów
prasowych wydawanych poza cenzurą w stolicy Pomorza Zachodniego. 

W ujęciu medioznawczym do najpełniejszych należy zaliczyć wyniki badań
Roberta Cieślaka. Jako organizator studiów dziennikarskich na Uniwersytecie
Szczecińskim, a także dziennikarz z bogatym doświadczeniem w praktyce re-
dakcyjnej w swoich pracach skupiał się on na przemianach systemu prasowego
po 1989 roku15. Badacz podkreślał specyfikę szczecińskiego systemu praso-
wego, w którym ogólnokrajowe tendencje występują jedynie w ograniczonym
zakresie. Niezwykle cenne – ze względu na trudności w rekonstrukcji danych
oraz często spotykane wybiórcze podawanie informacji przez rozmówców, któ-
rzy byli zaangażowani w zachodzące procesy – są również jego analizy prze-
kształceń w zespołach redakcyjnych.

11 K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – gospo-
darka – kultura, t. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

12 K. Żurawski, „Grot”, „Obraz”, „Z Podziemia”… Szczecińskie wydawnictwa drugiego obiegu,
Publisher’s, Szczecin 2005.

13 …„Z podziemia”, „Feniks”, „Nadodrze”, „BIS”, „KOS”... Szczecińskie czasopisma niezależne
1981-1989, A. Kubaj, M. Paziewski, P. Łątka, T. Zieliński, P. Mync (red.), Instytut Pamięci
Narodowej, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Po-
morze Zachodnie, Szczecin 2012.

14 Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, M. Marcinkiewicz, S. Ligarski (red.), In-
stytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu.
Oddział w Szczecinie, Szczecin 2010.

15 Do najważniejszych studiów tego autora należy zaliczyć: Przeobrażenia prasy regionalnej
w Zachodniopomorskiem na przykładzie „Głosu Szczecińskiego”, w: Środki masowego ko-
munikowania a społeczeństwo, M. Gierula (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2006, s. 132-149; Kształtowanie zespołów redakcyjnych oraz pozycja dziennikarzy
prasy regionalnej w sytuacji rozwoju rynku i zmian własnościowych mediów po 1989 roku
(przykład Szczecina), w: Media a demokracja, L. Pokrzycka, W. Mich (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 253-260; Przemiany mediów re-
gionu szczecińskiego po 1990 roku, w: Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, 
J. Kania (red.), Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin 2008, s. 10-29.
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Do tej pory ukazała się jedna monografia poruszająca tematykę szczecińskiej
prasy po 1989 r. Media lokalne w Szczecinie16 są efektem prac w ramach projektu
badawczego „Stan mediów lokalnych województwa zachodniopomorskiego” rea-
lizowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły
Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Zakład Mediów i Komunikowania Insty-
tutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikacja za-
wiera zarówno ogólne ujęcia opracowane przez Roberta Cieślaka17 oraz Jana
Kanię18, jak i szczegółowe analizy mediów lokalnych poświęcone m.in. gatunkom
dziennikarskim19, prasie szkolnej i akademickiej20, czy środowisku dziennikar-
skiemu21. Warto zaznaczyć, że jest to część większego projektu, w ramach którego
już ukazały się podobne wydawnictwa dotyczące innych powiatów wojewódz-
twa22, a pod kierunkiem Jana Kani przygotowywane są kolejne.

Należy również wspomnieć o dwóch wydawnictwach mających charakter
popularny. Słowem i piórem23 to publikacja będąca próbą podsumowania 50
lat dziennikarstwa w regionie. Składa się z trzech zasadniczych części: analiz
rozwoju środków masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945-1995, le-
ksykonu dziennikarzy oraz zbioru wspomnień pracowników mediów Pomorza
Zachodniego. Jest to niewątpliwie pozycja wartościowa z historycznego pun-
ktu widzenia, jednak zapoznając się z treścią notatek zamieszczonych w części
Dziennikarskie życiorysy, warto pamiętać, że w dużej mierze ich autorami byli
sami bohaterowie. Druga pozycja to „Kurier Szczeciński” – 55 lat24, praca wy-
dana z okazji jubileuszu najstarszego dziennika w regionie, zawierająca m.in.
wspomnienia dziennikarzy oraz opis sylwetek pracowników.

16 Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie w 2010 r., J. Kania,
R. Cieślak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

17 R. Cieślak, Lokalność szczecińska w zachodniopomorskiej prasie regionalnej, w: Media lo-
kalne w Szczecinie, op. cit., s. 175-189.

18 J. Kania, Panorama prasy lokalnej w Szczecinie, w: Media lokalne w Szczecinie, op. cit., s. 13-26.
19 S. Iwasiów, Struktura gatunkowa lokalnej prasy w Szczecinie, w: Media lokalne w Szczecinie,

op. cit, s. 158-174.
20 P. Olechowska, Szczecińskie media szkolne i akademickie w 2010 r., w: Media lokalne

w Szczecinie, op. cit., s. 92-128.
21 I. Sokalski. Dziennikarze szczecińskich mediów lokalnych, w: Media lokalne w Szczecinie,

op. cit, s. 268-275.
22 Badania objęły w 2009 r. powiat policki (wyniki prac zamieszczono w czasopiśmie „Edu-

kacja Humanistyczna” 2010, nr 1); w 2011 r. powiaty kamieński i gryficki wraz z miastem
Świnoujście (analizy w „Edukacja Humanistyczna” 2012, nr 2); w 2013 r. Koszalin oraz
powiat koszaliński (Media Koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, J. Kania (red.),
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014).

23 Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, T. Białecki (red.), Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy RP, Szczecin 1996.

24 [b.a.], „Kurier Szczeciński” – 55 lat, Kurier-Press, Szczecin 2000.
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I. Przemiany w trzech głównych tytułach szczecińskiej
prasy codziennej

1. Przemiany własnościowe
Zmiany struktury własnościowej dotyczą przede wszystkim dzienników re-

gionalnych „Głosu Szczecińskiego” oraz „Kuriera Szczecińskiego”. O wiele
większą dynamiką charakteryzowały się przemiany kapitałowe w pierwszym
z nich. Od momentu przekazania przez likwidatora RSW, aż do roku 1999,
obie gazety należały do spółdzielni lub spółek, których udziałowcami byli pra-
cownicy. Sytuacja zmieniła się po przejęciu „Głosu” przez koncern Orkla
Media. Rozpoczął się wtedy dla gazety proces stopniowego cedowania kom-
petencji redakcji szczecińskiej na rzecz ośrodków w Bydgoszczy, Koszalinie
oraz Warszawie. Skutkowało to ograniczaniem autonomii aż do formalnej lik-
widacji tytułu i przekształcenia go w regionalną mutację „Głosu Dziennika Po-
morza”. Dla dziennikarzy „Kuriera” zmiana właściciela „Głosu” oznaczała
z kolei walkę o niezależność ekonomiczną od zewnętrznego kapitału oraz spory
między współwłaścicielami tytułu o wizję przyszłości pisma.

„Gazeta Wyborcza Szczecin” (wcześniej jako „Gazeta na Pomorzu”) od po-
czątku istnienia należała do spółki akcyjnej Agora, a zmiany własnościowe
opierały się jedynie na ewolucji struktury akcjonariatu koncernu. W „Gazecie
Wyborczej”, mimo że szefowie lokalnych oddziałów mieli stosunkowo duży
obszar swobody przy podejmowaniu decyzji25 (głównie w zakresie redakcyj-
nym), dziennikarze zatrudnieni w lokalnych oddziałach nie mieli wpływu na
kwestie związane z powiązaniami kapitałowymi. Z tego powodu redakcja
szczecińska podlegała tym samym przemianom własnościowym, jakie odby-
wały się wewnątrz macierzystego koncernu.

A. Powołanie nowych wydawców po likwidacji RSW oraz pierwsze próby
przejęcia tytułów

Początków przemian własnościowych w szczecińskim systemie prasowym
należy upatrywać w uchwaleniu przepisów dotyczących likwidacji koncernu
RSW26.

10 maja 1947 r. utworzono Spółdzielnię Wydawniczą Prasa (90 proc. udzia-
łów należało do Polskiej Partii Robotniczej), która w tym samym roku wyda-

25 Wywiad z W. Jachimem. Wszystkie wywiady przeprowadzono w latach 2010-2014. Notki
biograficzne rozmówców znajdują się w ostatniej części książki.

26 Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch, op. cit.
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wała 8 dzienników i 4 czasopisma o łącznym nakładzie jednorazowym 349 tys.
egzemplarzy27. W 1951 r. RSW przejęła dzienniki wydawane wcześniej przez
Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik (np. „Kurier Szczeciński” i „Dziennik Za-
chodni”)28. W 1973 r. połączono Prasę z partyjnym wydawnictwem Książka
i Wiedza oraz zajmującym się kolportażem Ruchem i utworzono koncern Ro-
botnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch29. Ta scentralizowana
struktura przetrwała do początku lat 90., kiedy 22 marca 1990 r. weszła w życie
Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch.
Gdy 6 kwietnia 1990 r. premier Tadeusz Mazowiecki powołał Komisję Likwi-
dacyjną RSW, spółdzielnia wydawała 178 tytułów (w tym 45 dzienników), a na-
kład jej pism stanowił 90 proc. całej polskiej prasy30.

Przepisy ustawy pozwalały na przekazanie tytułu prasowego dziennikarzom.
W takim przypadku wymagane było:

– założenie spółdzielni przez co najmniej połowę pracowników,
– wniesienie przez członków spółdzielni udziałów w kwocie co najmniej trzy-

krotnego średniego miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez pra-
cowników redakcji w 1989 r.,

– złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie
ustawy,

– przejęcia przez spółdzielnię zobowiązań gazety oraz części zobowiązań
RSW wskazanych przez likwidatora31.

Komisja Likwidacyjna przekazywała jednak tytuły spółdzielniom dzienni-
karskim, nawet jeśli nie spełniały one wymogów formalnych32. Większość po-
zostałych gazet i czasopism trafiła w ręce przedsiębiorstw lub fundacji, przy
czym niektóre z nich były powiązane z partiami politycznymi. Przykłady za-
wiłych przemian własnościowych, które były udziałem byłych tytułów RSW,
przedstawił Tomasz Mielczarek33. Jako pierwszy z codziennej prasy regional-
nej, 29 października 1990 r., zmienił właściciela dziennik „Słowo Ludu” (Wy-

27 A. Kozieł, Prasa w latach 1944-1989, w: D. Grzelewska, R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica,
L. Piwońska-Pykało, F. Skierawski, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Dom
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, s. 118.

28 J. Myśliński, Prasa w Polsce Ludowej, w: J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy
polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988, s. 191.

29 A. Kozieł, Prasa w latach 1944-1989, op. cit., s. 158.
30 J. Myśliński, Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, BEL Studio, Warszawa 2004,

s. 138.
31 Ustawa o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej, op. cit., art. 5.
32 Raport z likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”, K. Czabań-

ski (red.), Wydawnictwo Gdańskie, Warszawa 2001, s. 26.
33 T. Mielczarek, Gorzki smak wolności. Degradacja polskiej prasy informacyjno-politycznej

w latach 1989-2000, „Studia Medioznawcze” 2000, nr 1, s. 75-96.
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dawnicza Spółdzielnia Pracy Słowo)34. Ostatnią taką gazetą był „Dziennik Za-
chodni”, który 5 listopada 1991 r. za 40 mld zł kupiła spółka Prasa Śląska
(udziałowcy: Regionalne Przedsiębiorstwa Związkowe należące do Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, spółka
Polskapresse35).

Przebieg likwidacji RSW można określić, powtarzając za Januszem Ada-
mowskim, jako względnie udany, jednak niepozbawiony „bezsensownych dzia-
łań i pewnego rodzaju nadużyć, a także najzwyklejszych błędów”36. Proces ten
umożliwił przekształcenie redakcji dzienników regionalnych w samodzielne
jednostki. W Szczecinie wszystkie tytuły należące do koncernu zostały przeka-
zane zespołom dziennikarskim. Powstałe w tamtym czasie spółdzielnie pracy
otrzymały prawa do tytułów oraz majątek należący wcześniej do Szczeciń-
skiego Wydawnictwa Prasowego. Ostateczne decyzje dotyczące poszczegól-
nych gazet umieszczono w planie zagospodarowania majątku37, uchwalonym
29 października 1990 r. W dziale Pion wydawniczy, w pkt. XIII podano, że „Głos
Szczeciński” oraz „Kurier Szczeciński” zostaną przekazane spółdzielniom
pracy w trybie art. 5 ustawy pod warunkiem zawiązania wspólnego układu ka-
pitałowego, natomiast tygodnik „Morze i Ziemia” trafi w ręce spółdzielców
w tym samym trybie, jednak pod warunkiem wskazania wiarygodnych źródeł
finansowania działalności wydawniczej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ówcześni dziennikarze i redaktorzy,
z którymi zostały przeprowadzone wywiady podkreślali, że o ile organizacja
likwidacji RSW nie była pozbawiona kontrowersyjnych decyzji, o tyle lokalne
środowisko dziennikarskie zawdzięcza swój rozwój w późniejszych latach
szczecińskiemu likwidatorowi Władysławowi Daniszewskiemu, który uniknął
rozdziału tytułów prasowych między partie polityczne38. 

34 E. Ciborska, Transformacja prasy byłej PZPR, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 92.
35 D. Gdańska, Transformacja dzienników poczytelnikowskich (1982-1992), „Zeszyty Praso-

znawcze” 1992, nr 1-2, s. 111.
36 Adamowski J., Przeobrażenia rynku medialnego w Polsce przełomu tysiąclecia. Refleksje

uważnego obserwatora, w: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, I. Hof-
man, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
2009, t. I, s. 13-14.

37 Załącznik do Uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania
majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” w likwidacji oraz w spra-
wie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni, MP 1991, nr 3, poz. 13.

38 Istnieją jednak opinie, że przekazywanie tytułów w ręce dziennikarzy nie miało na celu stwo-
rzenia im warunków do rozwoju, lecz wprost przeciwnie. Np. Zbigniew Bauer proces ten
nazywa „oczywistą uwerturą do odsprzedania ich w obce ręce”. Z Bauer, Journamorfoza po
polsku. O plagiatowym charakterze przełomu medialnego w 1989 r., w: Demokratyczne prze-
miany polskich mediów w latach 1989-2009, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg,
J. Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 91.
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Daniszewski był dziennikarzem i rozumiał, że szansą na rozwój prasy w regio-
nie jest przekazanie tytułów samym dziennikarzom. Pojawiały się również pomy-
sły sprzedania tytułów inwestorom, którzy zaproponują największą cenę, czyli
koncernom zagranicznym, ale te propozycje również nie zostały przez likwidatora
uwzględnione. Doprowadzenie do tego wymagało od Daniszewskiego sprytu
podczas przekonywania do takiego rozwiązania władz centralnych w stolicy39.

W przypadku wszystkich trzech pism likwidator uznał, że spółdzielnie spełniają
postawione im warunki40. 1 stycznia 1991 r. tytuł ostatecznie przekazano spółdzielcom
„Głosu”41, a 1 marca 1991 r. – „Kuriera”42. W ten sposób rozpoczął się nowy etap
w dziejach szczecińskiej prasy codziennej. Już u progu działalności zarysowały się
różnice w podejściu do sposobu zarządzania otrzymanym majątkiem: w przypadku
„Głosu Szczecińskiego” władzę w organizacji przejęli dziennikarze. W związku z tym
powołano do życia Dziennikarską Spółdzielnię Pracy Głos Szczeciński, natomiast
w „Kurierze” – spółdzielnię pracy (Szczecińską Spółdzielnię Wydawniczą Kurier-
Press), do której mogli należeć wszyscy pracownicy, również administracyjni.

Konkurent „Kuriera” dokonał jeszcze jednej zmiany, istotnej z punktu wi-
dzenia zarządzania przedsiębiorstwem. W 1991 r. utworzono Wydawnictwo
Głos sp. z o.o. Dziennikarze byli więc jednocześnie spółdzielcami oraz udzia-
łowcami spółki, w której DSP Głos Szczeciński posiadała 51-procentowy pa-
kiet kontrolny udziałów. Pozostałe udziały objęła część dziennikarzy. Było to
jednorazowe wydarzenie, w późniejszym czasie nie przyjmowano nowych
udziałowców, w odróżnieniu od spółdzielni, do której wprowadzano kolejnych
członków (dziennikarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę). W tej
dychotomicznej strukturze spółka zajmowała się wydawaniem tytułu, nato-
miast spółdzielnia odpowiadała za zarządzanie majątkiem, w tym nierucho-
mościami. Taki specyficzny układ przetrwał do 1994 r. W lipcu tego roku
redaktor naczelny Krzysztof Matlak poinformował lakonicznie czytelników
o zmianach, podkreślając, że mają one charakter jedynie formalny:

Od kilku lat „Głos Szczeciński” miał podwójną strukturę – spółdzielnię
i spółkę. W ostatnich tygodniach spółdzielcy i wspólnicy zadecydowali o trwa-
łym powiązaniu „Głosu” ze spółdzielnią „Głos Szczeciński”. Zmiany mają cha-
rakter organizacyjny i nie wpłyną na funkcjonowanie naszej gazety43.

39 Wywiad ze Z. Jasiną.
40 Krzysztof Czabański zauważa jednak, że „Kurier Szczeciński” został przekazany spół-

dzielni pracowniczej, mimo że nie spełniła ona wszystkich wymogów formalnych. Raport
z likwidacji, op. cit., s. 26.

41 E. Ciborska, Transformacja prasy byłej PZPR, op. cit, s. 92.
42 D. Gdańska, Transformacja dzienników poczytelnikowskich (1982-1992), op. cit., s. 109.
43 K. Matlak, Zmiana struktury, GS, 2.07.1994, nr 152 (14847), s. 1.
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Od tamtej pory wydawcami w obu tytułach pozostawały spółdzielnie. Był
to okres, kiedy szczecińskie dzienniki wykazywały wysokie zyski. Jan Zarzycki
podkreślał, iż:

na początku straszono nas, że po usamodzielnieniu będziemy musieli sami dbać
o swoje interesy, nikt nam nie pomoże i nie damy sobie rady. Prawdopodobnie wy-
nikało to z chęci przejęcia tytułów prasowych przez różne organizacje, szczególnie
partie polityczne. Rzeczywiście, te przewidywania sprawdziły się, jednak taka sy-
tuacja trwała niecałe pół roku. Nagle żywiołowo zaczął rozwĳać się rynek reklam.
Wiele przedsiębiorstw zauważyło szansę na zdobycie klienta w zamieszczeniu
ogłoszenia w prasie. Było to zjawisko dotąd nam nieznane. Byliśmy, co prawda,
pozbawieni parasola ochronnego, jaki roztaczała RSW, ale jednocześnie wszelkie
dochody płynęły do naszego budżetu. Dzienniki, i w ogóle prasa drukowana, były
w tamtym czasie ważnym nośnikiem informacji i reklama zamieszczona w „Głosie”
lub „Kurierze” była skuteczna. Zniesiono obowiązek odprowadzania dziewięć-
dziesięciu procent dochodu ze sprzedaży egzemplarzowej do potężnej biurokra-
tycznej machiny działającej do tej pory ponad redakcjami. To spowodowało, że
dochody spółdzielni wzrosły, a w kasie były duże nadwyżki finansowe44.

Opinię tę potwierdzał Włodzimierz Abkowicz, który przyznał, że: 

przed 1990 r. w gazecie pojawiały się reklamy nielicznych firm, np. Woje-
wódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego oraz sporadycznie ogłoszenia. W nowej sytuacji gospo-
darczej płynęły do gazet pieniądze od firm, które uznały, że opublikowanie logo
i informacji o produkcie lub usłudze pomoże im w efektywnym prowadzeniu
działalności45. 

Okres czerpania zysków z przemian ekonomicznych wypełniały w obu re-
dakcjach dyskusje na temat przyszłości gazet. Lata 90. to czas, kiedy na pol-
skim rynku dzienników regionalnych swoje pozycje umacniały dwa duże
koncerny reprezentujące kapitał zagraniczny: należąca do norweskiej Orkli
Media spółka Orkla Press Polska oraz Grupa Wydawnicza Polskapresse zwią-
zana z niemieckim potentatem Verlagsgruppe Passau. W Szczecinie odczu-
walny był ogólnopolski trend polegający na stopniowym przejmowaniu
dzienników regionalnych przez zagraniczne koncerny, a dziennikarze zdawali
sobie sprawę z korzyści i zagrożeń płynących z oddania kontroli nad tytułami.

Mimo dogodnych warunków pracy część spółdzielców z „Głosu” w 1992 r.
utworzyła grupę poszukującą zewnętrznego inwestora. Ostatecznie ustalono, że
spółdzielcy dokonają wyboru między dwoma firmami: koncernem Polskapresse

44 Wywiad z J. Zarzyckim.
45 Wywiad z W. Abkowiczem.
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oraz Ostsee-Zeitung GmbH. W 1994 r. propozycję sprzedaży poddano pod
oficjalne głosowanie podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni.
Przewagą dwóch głosów pomysł odrzucono. O sporach wewnątrz zespołu
świadczył fakt, że na tym samym zebraniu dziennikarze zdecydowali również
o zmianie na stanowisku redaktora naczelnego, a prezes zarządu spółdzielni
podał się do dymisji. Podobne propozycje otrzymywał zespół redakcyjny „Ku-
riera”. Pozycja gazety na rynku rosła jednak w szybkim tempie i spółdzielcy
odrzucali każdą ofertę przejęcia.

B. Droga do likwidacji „Głosu Szczecińskiego” i utworzenia „Głosu
Dziennika Pomorza”

Kolejne zasadnicze zmiany zaszły w „Głosie” dopiero w 1999 r. oraz, rok
później, w „Kurierze”. W przypadku „GS” wpływ na przekształcenia miały wy-
niki sprzedaży dziennika. Wydawca tytułu przystąpił do Związku Kontroli Dys-
trybucji Prasy dopiero w grudniu 1996 r. Już wtedy można było zaobserwować
nasilającą się ujemną dynamikę wskaźnika „rozpowszechnianie płatne
razem”46. Przyczyn zmniejszającej się popularności „Głosu” należy upatrywać
w realiach systemu prasowego funkcjonującego przed 1989 r.

Na wyniki gazet regionalnych wpływał fakt, że „Głos Szczeciński” był orga-
nem PZPR. W czasach PRL-u o wielkości sprzedaży decydował tak zwany obo-
wiązek czytelniczy. Jego realizacja sprawiała, że „Głos” notował sprzedaż na
poziomie 110 tys. egz. przy wydaniach codziennych oraz 160 tys. egz. w przy-
padku weekendowego magazynu. Gazetę w prenumeracie zamawiały duże pań-
stwowe przedsiębiorstwa oraz instytucje. Po zniesieniu obowiązku czytelniczego
szanse się wyrównały. Sprzedaż spadła do 70 tys. egz. w 1990 r., oraz do 45 tys.
egz. w 1995 roku47.

Wiele nadziei wiązano z wprowadzeniem nowego podziału administracyj-
nego kraju w 1999 r. i przygotowaniem mutacji koszalińskiej. W przypadku
obu dzienników właściciele traktowali tę zmianę jako szansę na zdobycie no-
wego rynku czytelniczego. 1 stycznia 1999 r. Szczecin został stolicą nowego,
większego województwa, więc tytuły regionalne planowały ekspansję na teren
dawnego województwa koszalińskiego. Okazało się jednak, że sprzedaż szcze-
cińskich gazet wynosiła we wschodniej części regionu kilkaset egzemplarzy,

46 Do rozpowszechniania płatnego razem – zgodnie z terminologią Związku Kontroli Dys-
trybucji Prasy – zalicza się sprzedaż ogółem (będącą sumą sprzedaży egzemplarzowej
i prenumeraty, w tym e-wydań) oraz inne płatne formy rozpowszechniania.

47 Wywiad z J. Zarzyckim.
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a nowe dla tamtejszej społeczności tytuły nie były akceptowane do tego stop-
nia, że nazywano je „gazetami okupacyjnymi”48.

Na początku 2000 r. zarząd spółdzielni przedstawił bilans „Głosu Szcze-
cińskiego” za poprzedni rok. Według sprawozdania, po raz pierwszy w historii
tytułu, gazeta zamiast zysków przyniosła straty, co oznaczało brak środków
do podziału między spółdzielców49. Niezadowalające wskaźniki ekonomiczne
oraz zapowiedzi drastycznych cięć w strukturze wydatków gazety, skutkujących
obniżką wynagrodzeń, a także zmniejszeniem świadczeń socjalnych dla pra-
cowników sprawiły, że właściciele jeszcze w tym samym roku podjęli decyzję
o sprzedaży tytułu. Zainteresowanie tytułem wyraziła norweska Orkla, przed-
stawiciele niemieckiej spółki prasowej Rheinische Post, Echo Media – spółka
córka Echo Investment oraz szczeciński przedsiębiorca Leszek Pawlicki. 

Spółdzielcy wybrali ofertę Orkli, która była już znana na rynku mediów
w Polsce. Norweski koncern był między innymi właścicielem „Gazety Pomor-
skiej”. Znaliśmy dziennikarzy z Bydgoszczy i w czasie rozmów potwierdzili oni,
że są zadowoleni ze swojej decyzji i nie mamy powodów do obaw. To nas uspo-
koiło. Z perspektywy czasu można jednak zauważyć, że powinniśmy spodziewać
się różnic między sposobem przejęcia obu tytułów50.

Spółdzielcy i przedstawiciele norweskiego koncernu rozpoczęli negocjacje
na temat sposobu przeprowadzenia transakcji oraz pakietu socjalnego. Orkla
z kolei przeprowadziła audyt redakcyjny. W 2000 r. walne zgromadzenie spół-
dzielców podjęło decyzję o sprzedaży tytułu. Orkla Media wpłaciła ustaloną
kwotę na konto spółdzielni, która przekazała członkom spółdzielni nagrodę
z zysku – proporcjonalnie do wielkości udziałów członkowskich. Jednocześnie
norweski koncern powołał do życia nowy podmiot prawa handlowego – spółkę
Szczecin Press – który przejął tytuł od spółdzielni. Na stanowisku redaktora
naczelnego pozostał poprzedni szef redakcji Robert Cieślak, funkcję prezesa
spółki objął Michał Kozieł, dotychczasowy kierownik biura ogłoszeń oraz p.o.
prezesa spółdzielni.

W 2001 r. doszło do wydarzenia, będącego pierwszym sygnałem nadcho-
dzącego procesu utraty przez dziennik autonomii. 9 maja redaktorem naczel-
nym został pochodzący z Łodzi Wojciech Duda, wcześniej szef rzeszowskich
„Nowin”. W 2002 r. na to stanowisko powołano z kolei Marka Heyzę, a pre-
zesem spółki został Andrzej Kociszewski; obaj działający wcześniej w ramach
spółki „Gazeta Pomorska Media” zajmującej się wydawaniem dziennika 

48 Ibidem.
49 R. Cieślak, Przeobrażenia prasy regionalnej w Zachodniopomorskiem na przykładzie „Głosu

Szczecińskiego”, op. cit., s. 147.
50 Wywiad z J. Zarzyckim.
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regionalnego w Bydgoszczy. Nominacje te były symptomem wprowadzania od
maja 2002 r. w życie tzw. projektu „Pomorze”51, który miał polegać na stwo-
rzeniu jednej struktury zarządzającej ukazującymi się w Polsce północno-za-
chodniej tytułami należącymi do Orkli. Elementem tej strategii był również
system rotacyjnej publikacji treści w dziennikach regionalnych, którego efektem
było umieszczanie w „Głosie Szczecińskim” materiałów dziennikarskich,
a nawet całych kolumn lub dodatków pochodzących z innych dzienników,
głównie z „Gazety Pomorskiej”. Z tego powodu ujednolicono makietę gazet
szczecińskiej i bydgoskiej52. Według założeń, główne centrum decyzyjne znaj-
dowało się w Bydgoszczy, 30. proc. treści miało być wspólne dla wszystkich
trzech tytułów, a do pracy redakcyjnej używano jednolitego oprogramowania53.
Zmiany były tak głębokie, że w tamtym czasie dziennikarze w Szczecinie uży-
wali bydgoskiego edytora tekstów GP Edytor, który zastąpił stosowany do-
tychczas MS Word.

Należy wskazać, że bydgoski dziennik regionalny był w tej grupie silniejszym
partnerem. Z porównania wyników sprzedaży wynika, że miał on nad gazetą
ze Szczecina ogromną przewagę. W 1996 r. różnica w „rozpowszechnianiu
płatnym razem” wynosiła ponad 66 tys. egz. (96 tys. 258 egz. „Gazety Pomor-
skiej” przy 29 tys. 933 egz. „GS”), a w 2002 r. już niemal 81 tys. egz. (odpo-
wiednio: 101 tys. 826 egz. i 20 tys. 934 egz.)54

Wyraźna różnica była zauważalna również w wynikach przychodów ze
sprzedaży powierzchni ogłoszeniowej.

Tabela 1. Przychody z reklam w zł (dot. wybranych dzienników regionalnych).

Lp. Tytuł
Przychody Przychody
w 2001 r. w 2002 r.

1. „Dziennik Bałtycki Wieczór Wybrzeża” 59 836 714 58 142 529
10. „Gazeta Pomorska” 24 198 303 19 679 846
15. „Kurier Szczeciński” 15 624 483 13 205 989
24. „Głos Szczeciński” 9 066 198 8 357 201

Źródło: [b.a.], Ranking przychodów z reklam dzienników regionalnych, „Press” 2003, nr 2,
s. 13.

51 R. Cieślak, Przeobrażenia prasy regionalnej w Zachodniopomorskiem na przykładzie „Głosu
Szczecińskiego, op. cit., s. 148.

52 W projekcie „Pomorze” uczestniczył również należący do Orkli ukazujący się w regionie
słupskim „Głos Pomorza”.

53 A. Nalewajk, Trójstronna współpraca, „Press” 2002, nr 7, s. 22.
54 Źródło: dane ZKDP.
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Mimo że podawane tu liczby są efektem zewnętrznego monitoringu, pole-
gającego na zliczaniu powierzchni ogłoszeniowej i nie uwzględniają tak istot-
nego czynnika jak rabaty od cen katalogowych, mogą dać wyobrażenie o skali
przychodów generowanych przez oba przedsiębiorstwa. Przy tak wyraźnej róż-
nicy we wskaźnikach sprzedażowych i ekonomicznych oczywiste było, że byd-
goska redakcja będzie w tym przypadku silniejszym partnerem.

Kolejny rezultat konsolidacji to sprzedaż w październiku 2002 r. nierucho-
mości należących do szczecińskiego dziennika na rzecz „Kuriera Szczeciń-
skiego”55. Szczecin Press wynajęła kamienicę przy ul. Nowy Rynek 3, w której
redakcja rozpoczęła pracę 1 kwietnia 2003 roku. Pieniądze uzyskane z trans-
akcji w dużej mierze przeznaczono na działania okołowydawnicze: zbudowa-
nie zespołu zajmującego się działaniami promocyjnymi, zakup sprzętu
niezbędnego do przygotowywania imprez dla czytelników oraz ich organizację,
promocje i konkursy; wydawano również dodatki tematyczne56. Aby ograniczyć
ryzyko związane z przeprowadzką (zmiana adresu, numerów telefonów, usy-
tuowanie w mniej uczęszczanej części miasta), właściciel wynajął w kamienicy
należącej już do „Kuriera Szczecińskiego” lokal dla punktu biura ogłoszeń.

W 2005 r. obowiązki wydawcy „Głosu Szczecińskiego” przejęły Media Po-
morskie sp. z o.o. z siedzibą znajdującą się w Koszalinie. Tam też urzędował
prezes zarządu spółki wydającej również „Głos Koszaliński” oraz „Głos Po-
morza”. Media Pomorskie zarządzały trzema dziennikami, wśród których to
właśnie koszaliński tytuł był liderem w sprzedaży, natomiast najniższe wyniki
wykazywał „Głos Szczeciński”. Linie trendów dla wskaźnika „rozpowszech-
nianie płatne razem” dla każdego z trzech tytułów potwierdzają, że gazeta
z Koszalina notowała najłagodniejszy spadek.

55 Od początku istnienia „Głosu Szczecińskiego” jego redakcja mieściła się w tzw. budynku
prasy przy pl. Hołdu Pruskiego 8. W kamienicy w centrum miasta pomieszczenia wynaj-
mował również „Kurier”, „Morze i Ziemia”, Przedsiębiorstwo Państwowe Dom Książki,
Ruch SA, Krajowa Agencja Wydawnicza oraz Polska Agencja Prasowa.

56 Wywiad z J. Ogrodniczakiem.
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Wykres 1. Rozpowszechnianie płatne razem „Głosu Koszalińskiego”, „Głosu Po-
morza”, „Głosu Szczecińskiego” w latach 2004-2005 wraz z liniami trendów.

Źródło: dane ZKDP

W trakcie prac nad konsolidacją redakcji doszło do transakcji między Orkla
Media a Mecom Group57. 1 października 2006 r. polskie struktury norweskiego
koncernu przejął brytyjski fundusz inwestycyjny, a Orkla Press Polska zmieniła
nazwę na Media Regionalne. Sprzedaż była postrzegana jako przekazanie
przez koncern medialny tytułów prasowych przedsiębiorstwu, którego głów-
nym założeniem było osiągnięcie zaplanowanego zysku. Nie bez znaczenia
była również opinia, że „kierujący Mecomem David Montgomery specjalizo-
wał się głównie w redukowaniu kosztów”58. Potwierdziły to informacje, które
pojawiły się po przejęciu aktywów Orkla Media: zapowiedziano zwolnienia
wśród pracowników Mediów Pomorskich, w tej grupie miało znaleźć się 26
dziennikarzy i grafików „Głosu Szczecińskiego”, „Głosu Koszalińskiego”
i „Głosu Pomorza”, które wtedy były jeszcze odrębnymi tytułami.

57 Spółka z siedzibą w Londynie, notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Do momentu transakcji z Polskapresse w 2013 r. właściciel ponad 300 tytułów pra-
sowych oraz 200 serwisów internetowych w Holandii, Danii, Norwegii i Polsce,
www.mecom.com/Businessoverview.aspx (10.01.2012).

58 T. Mielczarek, Gazety polskie u schyłku pierwszej dekady XXI wieku, „Rocznik Historii Prasy
Polskiej” 2010, z. 1-2, s. 342.
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4 października 2006 r.59 redaktorem naczelnym „GS” został Mirosław
Marek Kromer, jednocześnie szef redakcji „Głosu Koszalińskiego” (funkcję tę
sprawował od 19 lat). Kromer tego samego dnia został również redaktorem
naczelnym słupskiego „Głosu Pomorza”. Zastąpił na tym stanowisku Mariolę
Skolimowską. Był to jednoznaczny sygnał, że projekt „Pomorze” nie będzie
obejmował jedynie wspólnej administracji, a w przyszłości współpraca redak-
cyjna nie będzie polegała tylko na wymianie poszczególnych artykułów lub ko-
lumn. Nowy redaktor naczelny miał za zadanie przeprowadzić fuzję trzech
dzienników regionalnych ze Szczecina, Koszalina oraz Słupska. W efekcie,
12.01.2007 r. powstał „Głos Dziennik Pomorza”. Dane dotyczące trzech dzien-
ników od tego dnia były raportowane do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
wspólnie60.

Od dnia połączenia redakcja w Szczecinie straciła samodzielność w struk-
turze wydawniczej przez formalne podporządkowanie jej redaktorowi naczel-
nemu w Koszalinie. W Szczecinie funkcję szefa redakcji pełniła osoba w randze
zastępcy redaktora naczelnego „Głosu Dziennika Pomorza”. W ten sposób
wydawca zyskał w portfolio silny dziennik regionalny ukazujący się na terenie
dwóch województw. Interesującym zabiegiem było – mimo formalnej likwidacji
tytułów i uczynienia z osobnych gazet mutacji regionalnych – podtrzymywanie
promocji marki w świadomości odbiorców. Dzięki realizowaniu tej koncepcji
na określenie szczecińskiej mutacji „Głosu Dziennika Pomorza” wciąż uży-
wany był tytuł „Głos Szczeciński”.

Akcja informowania czytelników o zmianach rozpoczęła się z początkiem
2007 r. W wydaniu z 2.01.2007 r. Kromer przedstawiał przyczyny i zalety zmian
w gazecie.

Wszystko wokół nas się zmienia. Samochody, lodówki, telewizory stają się
coraz ładniejsze, coraz bardziej funkcjonalne. Gazeta też jest produktem.
Innym, bo zaspokaja inne potrzeby, ale jednak produktem. I też, chcąc podobać
się Czytelnikom, musi się zmieniać.

Chcieliśmy wydawać dla naszych Czytelników gazetę o większej ilości stron,
bardziej kolorową, z bardziej nowoczesną szatą graficzną. To jednak zwiększa
koszty, a więc i cenę gazety. Na to nie mogliśmy się zdecydować. Czasy są zbyt
ciężkie...

59 Zbieżność dat nominowania nowego redaktora oraz przejęcia Orkla Media przez Mecom
wydaje się przypadkowa. Decyzję o fuzji oraz związane z nią przygotowania podjęto już
wcześniej, a proces łączenia pomorskich redakcji rozpoczął się jeszcze pod rządami Orkla
Press Polska.

60 Komunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji
tytułów kontrolowanych przez ZKDP w 2007 roku, http://www.zkdp.pl/images/Komuni-
kat2007.pdf (10.01.2012).
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A jednak udało się. Nowy właściciel Głosu Szczecińskiego, brytyjski fundusz
inwestycyjny Mecom, znalazł pieniądze na rozwój. I już od 12 stycznia br. otrzy-
macie Państwo zupełnie nowy Głos Szczeciński. Bardziej obszerny, bo 28-stro-
nicowy, w którym będzie więcej ciekawszych i lepiej uporządkowanych
informacji, bardziej kolorowy, z nowoczesną szatą graficzną. Tak, jak sobie wy-
marzyliśmy... Cena Głosu Szczecińskiego się nie zmieni.

Mimo że odnowiona, nie będzie to jednak gazeta zupełnie nowa, obca.
Postaramy się nie pominąć tego, co dla Czytelnika jest najważniejsze, do

czego jesteście Państwo przyzwyczajeni.
Chcemy być dalej Waszą gazetą, Waszą jeszcze lepszą gazetą.
Do Was, drodzy Czytelnicy, należy ocena naszych wysiłków61.

Należy zauważyć, że w tym tekście (ani w żadnym z kolejnych, pojawiają-
cych się na łamach gazety, artykułów na temat zmian w tytule62), redaktor na-
czelny nie wspomina o fuzji i formalnej likwidacji „Głosu Szczecińskiego”. Jest
to realizacja planu utrzymania na rynku znanej czytelnikom marki. Również
w – zajmującym niemal w całości trzecią kolumnę wydania magazynowego –
artykule podsumowującym reakcje czytelników na „odnowioną” gazetę autor
nie wspomniał o połączeniu tytułów63. Rozmówcy wskazywali przede wszyst-
kim na zalety „Głosu”: liczbę informacji, treści dotyczących kultury oraz pro-
blemów młodych ludzi, stron drukowanych w technice full-color64, nowoczesną
szatę graficzną, wyraźny druk. Niektóre cytowane opinie są niezwykle emocjo-
nalne, np.: „– Jezu, ale tu informacji. Format niby ten sam, a wiadomości dwa
razy więcej. Bardzo mi się to podoba. […] Jest dobrze”65; „Można się zaczy-
tywać i to jest w końcu gazeta nie tylko moich rodziców. »Głos« stał się też
moim dziennikiem”66.

Na podstawie danych ZKDP nie można z całą pewnością ocenić, jak fuzja
pism wpłynęła na wyniki każdego z nich osobno. Wydawca raportuje jedynie

61 M. Kromer, Zmieniamy się, GS, 2.01.2007, nr 1 (17923), s. 1.
62 M. Kromer, Nowy rok, nowy Głos, GS, 3.01.2007, nr 2 (17924), s. 3; M. Kromer, Nowy rok,

nowy Głos, GS, 4.01.2007, nr 3 (17924 [błędna numeracja wydania]), s. 3; M. Kromer,
Zmieniamy się, GS, 5.01.2007, nr 4 (17925), s. 3; M. Kromer, Zmieniamy się, GS,
6.01.2007, nr 5 (17926), s. 3; M. Kromer, Zmieniamy się, GS, 8.01.2007, nr 6 (17927),
s. 3; M. Kromer, Zmieniamy się, GS, 9.01.2007, nr 7 (17928), s. 3; M. Kromer, Zmieniamy
się, GS, 10.01.2007, nr 8 (17929), s. 3; M. Kromer, Zmieniamy się, GS, 11.01.2007, nr 9
(17930), s. 3; M. Kromer, Startujemy!, GDPS, 12.01.2007, nr 1 (1), s. 1.

63 M. Parkitny, Jest co poczytać!!!, GDPS, 13.01.2007, nr 2 (2), s. 3.
64 Osoba przedstawiona na fotografii chwaliła gazetę za „dużo koloru”, jednak paradoksal-

nie artykuł opublikowano na kolumnie wydrukowanej w odcieniach szarości.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
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nakład i sprzedaż „Głosu Dziennika Pomorza” jako całości. Pamiętając o ogól-
nym trendzie spadkowym w sprzedaży tytułów regionalnych, podać można je-
dynie zsumowane wcześniejsze wyniki trzech gazet, porównując je do wyników
„GDP”. Trzy tytuły w 1997 r. w sumie sprzedawały się w liczbie 88 tys. 718
egz. Później jednak – szczególnie od 2000 r. – stosunkowo równomiernie traciły
na sprzedaży (w sumie: z 82 tys. 725 egz. w 2000 r. do 51 tys. 392 egz.
w 2006 r.). W 2007 r., pierwszym roku funkcjonowania „Głosu Dziennika Po-
morza”, wskaźnik „rozpowszechnianie płatne razem” dla nowego tytułu wy-
nosił 42 tys. 909 egzemplarzy67.

Podtrzymywanie świadomości marki wśród odbiorców było zabiegiem zapla-
nowanym i realizowanym w sposób systematyczny. W materiałach prasowych
używano tytułu „Głos Szczeciński”, a szefa redakcji określano mianem redaktora
naczelnego. Znamienne jest porównanie artykułów przygotowanych do Kroniki
Szczecina 2007 przez redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego” Andrzeja
Łapkiewicza oraz Krzysztofa Zaborowskiego, sekretarza redakcji w lokalnym
oddziale „Głosu Dziennika Pomorza”. Łapkiewicz zaznacza, że rynek prasowy
zdominowały dwie grupy z kapitałem zagranicznym.

Bezpośrednim konkurentem „Kuriera Szczecińskiego” na rynku zachodnio-
pomorskim jest Mecom. Przejął on trzy tytuły ukazujące się w naszym woje-
wództwie: „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński” i „Głos Pomorza”. W celu
optymalizacji kosztów połączył te gazety w jeden tytuł pod nazwą „Głos Dzien-
nik Pomorza”. Po połączeniu „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński” oraz
„Głos Pomorza” są już tylko mutacjami gazety matki. Zabieg ten, choć z pew-
nością przyczynił się do obniżenia kosztów, spowodował znaczny spadek czy-
telnictwa. Sprzedaż „Głosu Dziennika Pomorza” daleko odbiega od poziomu
sprzedaży trzech tytułów z okresu przed ich połączeniem68.

W tym samym wydawnictwie Zaborowski podkreśla, że „19 czerwca 2007 r.
»Głos Szczeciński« obchodził 60-lecie istnienia”69. Przyznając, że „Głos Dzien-
nik Pomorza” powstał na skutek połączenia trzech tytułów, autor jednocześnie
stwierdza, że „w regionie szczecińskim wciąż wydawany jest »Głos Szczeciń-
ski« – tytuł znany na tym terenie od 19 czerwca 1947 r.”70. W artykule podana
jest również informacja, że „w latach 2007-2008 »Głos Szczeciński« umocnił
się jako najbardziej poczytna gazeta na rynku prasowym Pomorza Zachod-
niego”, choć wg wyników Polskich Badań Czytelnictwa, pozycję tę zajmował

67 Na podstawie wskaźnika „rozpowszechnianie płatne razem” ZKDP.
68 A. Łapkiewicz, „Kurier Szczeciński”. Dziennik pomorza i województwa, w: Kronika Szczecina

2007, K. Kozłowski (red.), Szczecin 2008, s. 261.
69 K. Zaborowski, „Głos Szczeciński” 2006-2008, w: Kronika Szczecina 2007, op. cit., s. 269.
70 Ibidem.
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(po połączeniu trzech dzienników regionalnych) właśnie „Głos Dziennik Po-
morza” jako całość.

W kolejnych latach postępowała dalsza koncentracja zarządzania tytułami
należącymi do funduszu Mecom. W 2007 r. siedzibę Media Pomorskie sp.
z o.o. przeniesiono do Warszawy, do budynku przy ul. Prostej 51 zajmowanego
przez centralę Media Regionalne sp. z o.o. MR przejęły oficjalnie wydawanie
tytułu w 2009 r. Od tamtej pory szefem wydawcy dziennika ukazującego się
w Szczecinie była Joanna Pilcicka, prezes zarządu spółki Media Regionalne.

Ostatnie w badanym okresie zmiany wynikają z przejęcia kontroli przez Pol-
skapresse nad Mediami Regionalnymi. 25.10.2013 r. prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów ogłosiła, że wydała warunkową zgodę na tę trans-
akcję71 (po przejęciu, Polskapresse stałoby się wydawcą dwóch dzienników re-
gionalnych w Lublinie, UOKiK nakazał więc sprzedaż jednego z nich –
„Dziennika Wschodniego” a 16 kwietnia 2014 r. zaakceptował inwestora, który
zdecydował się kupić lubelski dziennik72). Tym samym Polskapresse zostało
wydawcą również „Głosu Dziennika Pomorza”, a więc także jego szczecińskiej
mutacji. Do końca 2014 r. te posunięcia własnościowe nie wywarły istotnego
wpływu na szczecińską redakcję „GDP”.

C. „Kurier Szczeciński” – od spółdzielni do spółki

W 2000 r., członkowie spółdzielni Kurier-Press podjęli decyzję o zmianie
formy działalności i utworzyli spółkę prawa handlowego. Na takie zachowanie
spółdzielców wpłynęły wydarzenia w „Głosie Szczecińskim”. Powołaniu do życia
spółki „Kurier Szczeciński” towarzyszyły istotne zmiany w regulacjach stosun-
ków panujących w zespole. Świadczyły one o obawach pracowników redakcji.
W umowie spółki znalazł się m.in. zapis, że można ją zmienić, jeśli wyrazi na to
zgodę dwie trzecie udziałowców. Było to swego rodzaju zabezpieczenie przed
podjęciem decyzji o sprzedaży „Kuriera” jednemu z zagranicznych koncernów,
które w tamtym czasie składały propozycje wykupienia tytułu. Zadecydowano
również, że pracownicy odchodzący na emeryturę tracą uprzywilejowane prawo
głosu na zebraniach udziałowców spółki, co w praktyce ograniczało ich wpływ
na losy tytułu, szczególnie na decyzje w kwestiach własnościowych.

O nastrojach w zespole redakcyjnym „Kuriera” świadczy ustanowienie za-
pisu, który wpłynął na rozwój gazety w kolejnych latach: dziennikarze stwier-
dzili, że właściciel udziałów nie może zostać zwolniony z pracy bez zgody
zgromadzenia wspólników. W zamyśle ten punkt umowy spółki miał chronić

71 http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10668 (30.06.2014 r.).
72 http://polskapresse.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty-prasowe/uokik-zaakceptowal-in-

westora-201edziennika-wschodniego201d (30.06.2014 r.).
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udziałowców przed zmianami kadrowymi, do których doszło w „Głosie Szcze-
cińskim” po przejęciu tytułu przez koncern Orkla; jednak oznaczało to również
paraliż w polityce kadrowej. Zarząd „Kuriera” nie dysponował instrumentem,
który – w przypadkach skrajnych, wymagających zdecydowanych działań –
pozwoliłby motywować pracowników do większej wydajności.

Najwięcej kontrowersji wzbudził punkt umowy, który zabraniał sprzedaży
udziałów spółki na zewnątrz. Ich nabywanie było możliwe jedynie w gronie
właścicieli. Ta ostateczna blokada pozbawiła udziałowców, którzy optowaliby
za dopuszczeniem zewnętrznego inwestora, perspektywy na sprzedaż udziałów
koncernom starającym się o przejęcie gazety. Należy zaznaczyć, że udziały
w spółce podlegały dziedziczeniu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, co
oznacza, że coraz większą grupę w gronie właścicieli stanowiły osoby, które
nie były bezpośrednio związane z redakcją i skłaniałyby się raczej ku sprzedaży
udziałów, niż ku działaniom zmierzającym do utrzymania miejsc pracy.

W grudniu 2003 r. Orkla Press Polska złożyła propozycję zakupu „Kuriera
Szczecińskiego”. Za jeden udział właściciele mieliby dostać 6 tys. zł. Udzia-
łowcy odrzucili ofertę, wskazując na argumenty ekonomiczne oraz na koniecz-
ność zachowania niezależności. Przedstawiciele norweskiego koncernu nie
zrezygnowali jednak z próby przejęcia. W lutym 2004 r. doszli do porozumienia
ze spadkobiercą jednego z pracowników i nabyli 19 akcji, zyskując w ten sposób
0,5 proc. całości udziałów. Zarząd spółki skierował sprawę do sądu wskazując,
że transakcja odbyła się wbrew postanowieniom zawartym w umowie spółki.
Konflikt zakończył się z korzyścią dla wydawcy „Kuriera” w 2006 r., kiedy ak-
tywa Orkla Media przejął Mecom. Przedstawiciele funduszu inwestycyjnego
nie planowali kupowania w Szczecinie kolejnych tytułów prasowych.

Kolejną propozycję udziałowcy „Kuriera” otrzymali w 2008 r. W styczniu tego
roku ofertę kupna udziałów w spółce złożyli przedstawiciele Polskapresse. Kon-
cepcja koncernu była związana z planami wzmocnienia ogólnopolskiego projektu
„Polska The Times”, którego elementem miałby być „Kurier”. Grupa Polskapresse
przygotowała regionalną mutację dziennika „Polska Szczecin”, której wyniki
sprzedaży były jednak – podobnie jak pozostałych utworzonych w tamtym czasie
mutacji – niezadowalające. Szczeciński dziennik regionalny miał wzmocnić po-
zycję projektu. Wg danych ZKDP, w przypadku dziennika „Polska Szczecin”
w styczniu 2008 r. średnie rozpowszechnianie płatne wynosiło 1 tys. 269 egz. przy
średniej dla nowych mutacji tego tytułu: 1 tys. 275 egz. (z wyłączeniem „Polska
Metropolia Warszawska” oraz „Polska Mazowsze”). Wskaźnik dla „Kuriera
Szczecińskiego” w tym samym miesiącu wynosił: 24 tys. 693 egzemplarzy73.

73 Warto dodać, że w styczniu 2008 r. średnia liczba egzemplarzy „Kuriera Szczecińskiego”
rozprowadzanych w prenumeracie wynosiła 2 tys. 222 egz., czyli więcej niż średnie roz-
powszechnianie płatne dziennika „Polska Szczecin”.
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Właściciele odrzucili również i tę propozycję, choć część udziałowców skła-
niała się ku sprzedaży tytułu. 

Padały argumenty o zbliżającym się kryzysie gospodarczym, który spowoduje
spadki nie tylko sprzedaży gazety, ale również gorsze wyniki finansowe. W tym
czasie spółka borykała się z problemami z kontrahentami. Pion ekonomiczny
firmy raportował opóźnienia w płatnościach związanych ze sprzedażą po-
wierzchni ogłoszeniowej. Podczas głosowania udziałowcy zdecydowali jednak,
że chcą zachować miejsca pracy. Na ich decyzję wpłynęły doświadczenia „Głosu
Szczecińskiego”, szczególnie zmniejszenie zatrudnienia po przejęciu przez
Orklę. Właściciele spółki wybrali, że chcą przetrwać kryzys74. 

Dziennikarze „Kuriera Szczecińskiego” od momentu przejęcia konkurenta
przez koncern Orkla kładli duży nacisk na swoją niezależność, wskazując, że
reprezentują niewielką grupę dzienników regionalnych opartych wyłącznie na
polskim, lokalnym kapitale. Andrzej Łapkiewicz, jako redaktor naczelny „Ku-
riera Szczecińskiego”, w wywiadzie udzielonym z okazji ubiegania się gazety
o przyznanie godła „Teraz Polska” podkreślał, że: 

chcieliśmy zaakcentować naszą specyficzną sytuację wśród wydawców prasy
regionalnej w Polsce. Ten segment rynku medialnego podzieliły pomiędzy siebie
dwa koncerny: norweska Orkla oraz Passauer Neue Presse. Należy do nich zde-
cydowana większość dzienników regionalnych. Tych innych jest coraz mniej.
„Kurier Szczeciński” jest jednym z nielicznych tytułów, pozostających poza sferą
wpływów tych koncernów. Dodatkowym elementem określającym naszą specy-
fikę jest fakt, iż jesteśmy spółką będącą własnością pracowników75. 

Określił również jednoznaczny stosunek do fuzji tytułów na rynku prasy re-
gionalnej, mówiąc, że „jesteśmy zdeterminowani, by działać jako samodzielny
podmiot. Chcemy pokazać, że firma z polskim kapitałem też potrafi wydawać
gazetę, że decyzje wielu zespołów dziennikarskich o sprzedaży tytułu były
przedwczesne i nieprzemyślane”76. 

Łapkiewicz zaznaczał na początku swojego tekstu do Kroniki Szczecina
2007, że „w czasach, kiedy niemal cała prasa regionalna w Polsce jest własno-
ścią wielkich koncernów medialnych, gazeta zachowała niezależność”77. Jego
następca, Tomasz Kowalczyk, w 2010 r. pisał: 

74 Wywiad ze Z. Jasiną.
75 M. Sieradzan, Gazeta z charakterem, „Nasz Kolporter” 2003, nr 5, s. 12.
76 Ibidem.
77 A. Łapkiewicz, „Kurier Szczeciński”. Dziennik pomorza i województwa, op. cit., s. 255.
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Dzisiaj jesteśmy jedyną w pełni polską gazetą regionalną – i to nie tylko w re-
gionie, ale w całym kraju. Co należy przez to rozumieć? Wyłącznie i aż tyle, że
wydawcą „Kuriera” jest spółka złożona z byłych i obecnych pracowników ga-
zety. Nie należymy do żadnego z wielkich zachodnich koncernów, które wyku-
piły polską prasę regionalną. Od razu podkreślam, że pisząc o tym, nie kieruję
się ksenofobią. Takie były tendencje rynkowe i tak w Polsce się stało. Chcę po-
kazać przez to co innego – siłę i wyjątkowość „Kuriera”. Nie poddaliśmy się
unifikacji i nie zatraciliśmy swojego stylu78. 

Kowalczyk podkreślał również, że czytelnik „Kuriera” „może też liczyć na
to, że nie będzie miał do czynienia z indoktrynacją polityczną, że znajdzie na
naszych łamach różnorodne opinie i poglądy”79.

D. Powstanie i rozwój lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej”
„Gazeta Wyborcza Szczecin” podlegała innym przemianom w sferze włas-

nościowej niż „Kurier Szczeciński” i „Głos Szczeciński”. W stolicy Pomorza
Zachodniego struktura zarządcza kończyła się na szczeblu redaktora naczel-
nego oraz dyrektora oddziału, który był odpowiedzialny za kwestie handlowe
związane przede wszystkim ze sprzedażą powierzchni ogłoszeniowej. Regio-
nalna mutacja dziennika Agory odegrała jednak znaczącą rolę w rozwoju sys-
temu prasowego w Szczecinie.

Pierwszy numer „Gazety Wyborczej” ukazał się 8 maja 1989 r. Początków
istnienia szczecińskiego oddziału dziennika należy upatrywać w działalności
Agencji Prasowej Pomorze. Założyli ją w Szczecinie w 1989 r.: lokalny kores-
pondent Polskiej Agencji Prasowej Rafał Jesswein, reporterka działu miejskiego
„Głosu Szczecińskiego” Bogna Skarul oraz dziennikarz Polskiego Radia
Szczecin Zbigniew Skarul. Pierwszy wpis dotyczący „Biuletynu Agencji Pra-
sowej »Pomorze«” w Rejestrze Dzienników i Czasopism pochodzi z 25 lipca
1990 roku80. Jako redaktor naczelny został wskazany Rafał Jesswein. Grupa
miała przygotowywać materiały informacyjne dla zagranicznych sprawozdaw-
ców prasowych akredytowanych w Polsce.

Bogna Skarul wspomina, że „pomysł pojawił się podczas rozmowy z Klau-
sem Bachmannem, który był w tamtym okresie korespondentem gazet au-
striackich i niemieckich. Stwierdził on, że zagraniczni dziennikarze często mają

78 T. Kowalczyk, Felieton jubileuszowy, w: 65 lat Kuriera, dodatek do KS, 8.10.2010, nr 197
(17962), s. II.

79 Ibidem.
80 „Biuletyn” otrzymał numer rejestracyjny 3/90, mimo że był pierwszym chronologicznie

tytułem wpisanym do rejestru. 29.04.2009 r. sąd ogłosił utratę ważności rejestracji.
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problemy z dotarciem do konkretnych informacji, więc biuletyn przygotowywany
przez polskich dziennikarzy miałby w takich warunkach rację bytu”81. Zdecydo-
wano o podjęciu próby wydawania takiej publikacji, która jednak nie zyskała po-
pularności wśród grupy docelowej. Rezygnacja z tego projektu pokryła się
w czasie z opublikowaniem przez „Gazetę Wyborczą” ogłoszenia w sprawie pla-
nów tworzenia oddziałów regionalnych. Do wykonania tego zadania zgłosiła się
Agencja Prasowa Pomorze sp. z o.o. Rafał Jesswein zaznacza, że po odpowiedzi
na ogłoszenie zamieszczone w ogólnopolskim dzienniku „wydarzenia potoczyły
się lawinowo i zakładanie gazety odbyło się z dnia na dzień”82.

Tak Zbigniew Skarul przedstawia początek procesu organizacyjnego, zmie-
rzającego do powstania szczecińskiej redakcji:

Odpowiedzieliśmy na ogłoszenie i umówiliśmy się na rozmowę w Warszawie z Se-
werynem Blumsztajnem. Nasza oferta została zaakceptowana. Odesłano nas do kasy,
gdzie wypłacono nam w gotówce 16 mln zł. Nie byliśmy przygotowani na przyjęcie
takiej sumy. Kasjerka dała nam więc opakowanie po starej maszynie do pisania i w tej
walizce wieźliśmy pieniądze pociągiem do Szczecina. Oczywiście, dzisiaj takie postę-
powanie trudno jest zrozumieć, jednak w 1990 r. był to najszybszy i najskuteczniejszy
sposób na sprawne otwarcie oddziału poza Warszawą. Pieniądze wykorzystaliśmy na
wynajem, wyposażenie i działalność biura. Inicjatywa powiodła się, rozliczyliśmy się
z powierzonych nam pieniędzy i oddział rozpoczął funkcjonowanie83.

Według Bogny Skarul, oddział rozpoczął działalność 17 lutego 1990 r. Przy-
gotowywano w tym czasie kolportowane bezpłatnie czterostronicowe pismo, wy-
chodzące raz w tygodniu. Pierwsze numerowane wydanie ukazało się 2 marca
1990 r. Początkowo siedziba redakcji znajdowała się w pomieszczeniach hotelu
„Gryf” przy al. Wojska Polskiego 49. Funkcjonowało tam również biuro ogłoszeń. 

To był bardzo specyficzny, nieporównywalny z późniejszymi latami, okres
dla rynku ogłoszeniowego. Do redakcji przychodziły delegacje pracowników ze
szczecińskich przedsiębiorstw, który płaciły za opublikowanie reklam na znak
wyrażenia poparcia dla konkretnej opcji politycznej84. 

Pierwszym szefem oddziału był wywodzący się ze środowisk opozycyjnych
Piotr Niemczyk (m.in. w latach 1988-1990 kierownik biura prasowego Zarządu
Regionu Pomorze Zachodnie „Solidarności”85). Do zespołu dołączyli w tym cza-

81 Wywiad z B. Skarul.
82 Wywiad z R. Jessweinem.
83 Wywiad ze Z. Skarulem.
84 Wywiad z B. Skarul.
85 www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Piotr_Franciszek_Niemczyk

(12.11.2012).
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sie dziennikarz tygodnika „Morze i Ziemia” Jerzy Sawka oraz działający w Nie-
zależnym Zrzeszeniu Studentów Adam Zadworny. Redakcja dwukrotnie zmie-
niała siedzibę (mieściła się w kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 17, a następnie
na 12. piętrze biurowca oddziału Telewizji Polskiej przy ul. Niedziałkowskiego
24), by ostatecznie 1996 r. ulokować się w budynku Akademii Morskiej przy
ul. Henryka Pobożnego 11. W styczniu 2010 r. redakcję przeniesiono do ka-
mienicy przy ul. Księcia Bogusława X 2/3.

W analizowanym okresie poważnym zmianom własnościowym podlegał wy-
dawca „Gazety Wyborczej”. W lokalnym wymiarze nie miały one jednak bezpo-
średniego wpływu na działalność szczecińskiej redakcji. Wszelkie decyzje
administracyjne zapadły na centralnym szczeblu spółki Agora w Warszawie i doty-
czyły nie tylko oddziału zachodniopomorskiego, ale wszystkich lokalnych redakcji.

2. Przeobrażenia w sferze redakcyjnej
Przeobrażeniom własnościowym omawianych tytułów towarzyszyły często

zmiany na płaszczyźnie redakcyjnej. Podczas badań poszczególnych wydań
„Kuriera Szczecińskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, oraz regionalnej „Gazety
Wyborczej” stwierdzono, że charakterystyczne dla tego wątku rozważań nad
prasą codzienną były przemiany w zakresach:

– formalnym (powoływanie szczecińskiej „Gazety Wyborczej” oraz zmiany
jej nazwy, fuzja dzienników wydawanych przez Media Regionalne);

– cyklu wydawniczego (z popołudniowego na poranny w „Kurierze Szcze-
cińskim”, korekta w przypadku wydania magazynowego „GS”);

– szaty graficznej (drastyczne przemiany layoutu „Głosu”, łagodna ewolucja
szaty graficznej w „Kurierze” oraz, niezależne od wydarzeń w lokalnym sys-
temie prasowym, zmiany na szczecińskich stronach „Gazety Wyborczej”).

Zmiany na tych trzech poziomach często wynikały z podobnych pobudek,
były przeprowadzane jednocześnie i stanowiły konsekwencje wcześniejszych
decyzji. Zostaną więc omówione łącznie.

W atmosferze przemian w koncernie RSW powstawały lokalne oddziały
„Gazety Wyborczej”. Zależność od centralnego wydawcy była przyczyną
swego rodzaju odrębności szczecińskiej „Gazety Wyborczej” od pozostałych
tytułów działających na lokalnym rynku prasowym. Cecha ta dotyczyła nie-
których elementów rozwoju pisma, m.in. szaty graficznej.

Lokalne wydanie „Gazety Wyborczej” powstało 2 marca 1990 r. „Gazeta
w Szczecinie” zawierała wówczas cztery strony i, podobnie jak gazeta-matka,
pozbawiona był fotografii. Strony o tematyce lokalnej ukazywały się począt-
kowo raz w tygodniu, w piątki.

W początkowym okresie ukazywania się pisma makieta charakteryzowała
się brakiem uporządkowania i dużą liczbą niewielkich objętościowo tekstów
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na pierwszej kolumnie. Materiały dziennikarskie były umieszczane naprze-
miennie z płatnymi ogłoszeniami. Konsekwentnie stosowano natomiast wy-
różnione lidy i śródtytuły. Szpigiel stron redagowanych przez lokalny zespół
dziennikarski zakładał publikowanie tekstów informacyjnych na pierwszej stro-
nie oraz przewagę ogłoszeń i tabel poradniczych na kolejnych kolumnach.
Ówczesny redaktor naczelny Jerzy Sawka przyznał, że „gazeta redagowana
była bardziej emocjami, niż gruntowną wiedzą edytorską, której wszyscy się
wtedy uczyliśmy”86. Warto dodać, że – w pierwszym okresie ukazywania się ty-
tułu – „Gazeta Wyborcza” kolportowana w regionie szczecińskim była anty-
datowana. Przyczyną były ograniczone możliwości drukarni i kolportażu.

Od 22 grudnia 1990 r. (nr 43) dodatek objął zasięgiem ówczesne wojewódz-
twa koszalińskie i słupskie, co wiązało się ze zmianą marki na „Gazeta na Po-
morzu”. Częstotliwość ukazywania się stopniowo zwiększano w 1991 r.: od
dwóch wydań tygodniowo w styczniu do sześciu we wrześniu. Zwiększała się
również objętość, która wynosiła od 4 do 8 stron. Była ona uzależniona od
liczby ogłoszeń oraz dodatków tematycznych. Pierwszą taką publikacją była
„Gazeta na Pomorzu. Wszystko dla Domu”, oznaczona jako „Specjalny do-
datek reklamowy »Gazety Wyborczej«” z września 1991 roku87.

Cztery lata po wprowadzeniu na rynek lokalnego wydania „Gazety Wybor-
czej” doszło do najistotniejszej zmiany w zakresie cyklu wydawniczego szcze-
cińskich dzienników. 1 marca 1994 r. – za sprawą decyzji ówczesnej redaktor
naczelnej „Kuriera Szczecińskiego” Anny Więckowskiej-Machay – drukiem ga-
zety zajęły się zakłady Kema. Wiązało się to z odświeżeniem szaty graficznej,
wprowadzeniem nowych zasad redagowania materiałów dziennikarskich oraz,
przede wszystkim, ze zmianą cyklu wydawniczego z popołudniowego na po-
ranny (od 1959 r. „Kurier Szczeciński” był dziennikiem popołudniowym88, co
ograniczyło pole konkurencji między tytułami regionalnymi89). Posunięciem
tym „Kurier” rozpoczął ekspansję na pozaszczeciński rynek czytelniczy, który
do tej pory znajdował się w strefie wpływów „Głosu Szczecińskiego”. Tak po-
wody tej decyzji tłumaczył Włodzimierz Abkowicz:

86 Wywiad z J. Sawką.
87 Wydawnictwo nieoznaczone datą dzienną oraz numerem, dołączone do „GnP”,

7.09.1991, nr 107 (151).
88 Z. Czapliński, 25 lat „Kuriera Szczecińskiego”. Gazeta bliska ludziom, „Przegląd Zachod-

niopomorski” 1970, z. 4, s. 231.
89 Należy przypuszczać, że była to decyzja wydawcy mająca na celu wzmocnienie pozycji

organu KW PZPR, który pozostał jedynym porannym regionalnym dziennikiem infor-
macyjnym obejmującym zasięgiem Pomorze Zachodnie.
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Decyzja Anny Więckowskiej-Machay umożliwiła „Kurierowi” rozwój. Dzięki
zmianie trybu wydawniczego udało nam się odbić od konkurencji tak zwany
teren, w którym do tej pory zdecydowanie przegrywaliśmy z „Głosem Szczeciń-
skim”. Nie mieliśmy szans w tej konkurencji, ponieważ „Kurier” ukazywał się
jako popołudniówka. Zamykaliśmy wydanie o godzinie 6 rano, w wyjątkowych
przypadkach o godzinie 7. Zanim gazeta została wydrukowana i przewieziona
do punktów sprzedaży – a należy pamiętać, że kolportaż nie był tak sprawny jak
dzisiaj – było późne popołudnie. Wtedy aktualne wydanie „Głosu” było już
w kioskach. Oznaczało to, że poza Szczecinem „Kurier” można było kupić do-
piero na drugi dzień rano, razem z kolejnym aktualnym wydaniem konkurencji90.

Również w Szczecinie przed 1994 r. przewaga popołudniówki, jako dzien-
nika dostarczającego aktualniejsze informacje, była czysto teoretyczna. W „Ku-
rierze” znajdowały się wiadomości głównie z poprzedniego dnia, podobnie jak
w „Głosie Szczecińskim”, który można było kupić od rana. Kierownictwo re-
dakcji uznało, że są to wystarczające przesłanki do zmiany trybu wydawni-
czego. Jednocześnie zdecydowano się zakończyć współpracę ze Szczecińskimi
Zakładami Graficznymi. Przedsiębiorstwo poligraficzne Kema dysponowało
sprowadzonymi z Niemiec maszynami używanymi, jednak technologicznie za-
awansowanymi w porównaniu z państwową drukarnią. Wpłynęło to korzystnie
na jakość druku, szczególnie w przypadku fotografii.

Kolejnym elementem zmian wprowadzonych przez Więckowską-Machay
była, jak to określili ówcześni dziennikarze „Kuriera”: „zmiana filozofii przy-
gotowywania materiałów prasowych, która miała podkreślić informacyjność
wydań codziennych oraz publicystyczny, opiniotwórczy charakter maga-
zynu”91. Abkowicz podkreślał, że sekretariat redakcji wymagał, aby teksty były
informacyjne i krótkie (szczególnie w porównaniu do artykułów ukazujących
się w tamtym czasie w „Głosie Szczecińskim”) a ich język miał być przystęp-
niejszy i pozbawiony dydaktyzmu. Elementem nowego projektu redakcyjnego
było również wprowadzenie zasady wielości informacji. Ze względu na mniej-
sze objętościowo teksty, w gazecie można było opublikować większą liczbę ma-
teriałów dziennikarskich, nawet dotyczących wydarzeń, którymi zainteresowana
była wąska grupa ewentualnych odbiorców. Wprowadzono zasadę oddzielania
informacji od komentarza (wypowiedzi świadczące o osobistym stosunku 
autora do opisywanego problemu oddzielano graficznie od głównego artykułu).
Główną funkcją gazety miało być informowanie odbiorcy o wydarzeniach
w mieście i regionie. Jednocześnie zachowano dłuższe formy publicystyczne
na dalszych stronach szpigla oraz w piątkowym wydaniu magazynowym.

90 Wywiad z W. Abkowiczem.
91 Ibidem.
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Omówione przeobrażenia oznaczały początek realnej konkurencji między
dwoma wywodzącymi się z RSW dziennikami regionalnymi. Dziennikarz w ar-
tykule informującym o zmianach w „Kurierze” zaznaczał, że są one konsek-
wencją funkcjonowania tytułu w warunkach wolnego rynku.

Musimy zapewnić Czytelnikowi wyższy poziom edytorski gazety – porządny
czytelny druk, wysoką jakość zdjęć, komputerowy szybki skład tekstów i takież
szybkie „łamanie” poszczególnych kolumn, czyli stron. Musimy mieć swobodne
dysponowanie czasem wydań i swobodną ekspansję sprzedaży gazety na cały
region92.

Właściciele „Kuriera” kontynuowali zmiany mające uatrakcyjnić tytuł za-
równo w odbiorze czytelników, jak i ogłoszeniodawców. Stopniowo wprowa-
dzano do druku kolor (14 września 1995 r. po raz pierwszy opublikowano
całostronicowe, pełnokolorowe ogłoszenie płatne, zlecenie dotyczyło reklamy
szczecińskiego piwa „Bosman”93), zwiększano również sukcesywnie liczbę
stron.

9 maja 1995 r., nr 107 (1248) doszło do poważnej zmiany szaty graficznej
(wraz z winietą) w „Gazecie na Pomorzu”. Zauważalne było uporządkowanie
layoutu. Redakcja zorganizowała akcję pod hasłem „Witajcie w nowych stro-
nach”, której elementem był przemarsz ulicami miasta dziennikarzy przebranych
za repatriantów. Był to element ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej we wszyst-
kich regionalnych dodatkach „Gazety Wyborczej” i wiązał się z przeobrażeniami
gazety-matki. Kampanię „Witajcie w nowych stronach” rozpoczęto na krajowych
stronach w wydaniu z 29.04-1.05.1995 r., nr 101 (1789). Wprowadzenie odmien-
nej winiety oraz szaty graficznej redakcja argumentowała zmianami technolo-
gicznymi oraz chęcią uporządkowania sposobu prezentacji treści.

Nowa winieta ogólnopolskiego grzbietu „Gazety Wyborczej” stopniowo za-
stępowała dotychczasową, aż do 9 maja 1995 r, czyli do dnia, w którym tytuł
rozpoczął siódmy rok funkcjonowania. Uwagę zwraca unowocześnienie stylu
nawigacji po treściach publikowanych wewnątrz wydania. Pod winietą dodano
pole nawigacyjne, przeznaczone na zapowiedzi materiałów dziennikarskich
zamieszczonych na dalszych stronach oraz w kolejnych wydaniach tytułu.
Ponad rok później wprowadzono w „Gazecie na Pomorzu” druk wielobarwny;
1 lipca 1996 r., nr 151 (1593) opublikowano pierwsze pełnokolorowe zdjęcie
przedstawiające pokaz sztucznych ogni zorganizowany z okazji obchodów

92 [b.a.], Transformacja techniczna „Kuriera”. Od „czarnej skrzynki” do komputera. Żegnamy
brać drukarską ze Sz. Z. Graf., 28.02.1994, nr 41 (14459), s. 1-2.

93 Maurycy, Od typografii do offsetu, artykuł w nienumerowanym dodatku specjalnym „Ku-
riera Szczecińskiego” wydanym z okazji 50. rocznicy powstania tytułu, datowanym na
6.10.1995 r., s. 8-9.
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„Dni Morza”94. Sposób, w jaki wydawca wdrożył technologię full-color świad-
czy o centralnym trybie podejmowania decyzji w kwestii kompozycji graficz-
nego układu treści. Podczas gdy redakcje „Kuriera” oraz „Głosu” podobne
zmiany wprowadzały stopniowo, w szczecińskim wydaniu „Gazety Wyborczej”
doszło do tego w jednym wydaniu. Layout ten obowiązywał w szczecińskiej
„Gazecie Wyborczej” do kolejnej zmiany w 2001 r.

Unowocześnienie wyglądu „Gazety na Pomorzu” – mimo iż sterowane cen-
tralnie – miało swoje reperkusje na rynku lokalnym. Działania spółki Agora,
dotyczące warstwy edytorskiej wydawanego tytułu, były powodem podjęcia
w 1996 r. przez właścicieli „Kuriera Szczecińskiego” decyzji o odświeżeniu
szaty graficznej gazety. Nową formułę wdrożono w weekendowym wydaniu
z 19-21.04.1996 r., nr 78 (15001). Najistotniejszą decyzją było uproszczenie
kroju czcionki stosowanej w winiecie oraz wprowadzenie pola nawigacyjnego,
w którym umieszczano zapowiedzi materiałów dziennikarskich zamieszcza-
nych wewnątrz wydania.

Znamienną dla całej historii przemian w warstwie redakcyjnej „Kuriera
Szczecińskiego” była informacja opublikowana na pierwszej stronie wydania,
w którym wprowadzono omawiane zmiany.

Od ponad trzydziestu lat szata graficzna „Kuriera” była w zasadzie nie-
zmienna. Czas więc najwyższy, byśmy w większym niż dotychczas stopniu ko-
rzystali z możliwości, jakie stwarzają nam nowoczesne technologie drukarskie,
byśmy nadrobili zaległości i uwzględnili współczesne kanony estetyki gazety.

Jednak nowa szata graficzna nie odmieni nas zbyt radykalnie. „Kurier” po-
zostanie – także z wyglądu – Waszą codzienną, znajomą gazetą95.

Wyraźnie widoczne było powstrzymywanie się przed odważnymi decyzjami
w sferze layoutu. Nadal dopuszczano m.in. tak zwane łamanie kolankowe oraz
odsyłanie z pierwszej strony do kontynuacji materiałów dziennikarskich
umieszczonych wewnątrz numerów, co wiązało się często z kończeniem tekstu
w połowie zdania, lub nawet wyrazu.

Unowocześnienie szaty graficznej „Gazety na Pomorzu” oraz kroki podjęte
przez właścicieli „Kuriera” wpłynęły na rozpoczęcie dyskusji na temat jakości
edytorskiej i zastosowania mniejszego formatu papieru w redakcji „Głosu
Szczecińskiego”96. W sobotnio-niedzielnym wydaniu magazynowym z 17-
18.08.1996 r., nr 192 (15491) opublikowano informację, w której redakcja za-

94 szyl, Dni Morza i deszczu, GnP, 1.07.1996, nr 151 (1593), s. 1. Autorem fotografii był 
Dariusz Gorajski.

95 Redakcja, Drodzy Czytelnicy!, KS, 19-21.04.1996, nr 78 (15001), s. 1.
96 A. Palmirski, I stało się, GS, 31.08-1.09.1996, nr 204 (15503), s. 1.
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powiedziała, że „w sobotę 31 sierpnia »Głos Szczeciński« po raz pierwszy
ukaże się w nowym, wygodniejszym formacie”97. Decyzja ta wiązała się z roz-
poczęciem druku w zakładach Kema.

Wraz ze zmniejszeniem rozmiaru papieru powiększono objętość z 12 stron
w wydaniu codziennym i 16 w sobotnio-niedzielnym odpowiednio do 20-24
i 24-32 kolumn. Szpigiel gazety został uporządkowany. Sekcja sportowa została
umieszczona na stałe na ostatnich stronach, a lokalna – na rozkładówce we-
wnątrz wydania. Zmiana zakładów poligraficznych wpłynęła na jakość druku
i umożliwiła stopniowe wprowadzenie pełnej palety barw zarówno w przypadku
fotografii, jak i ogłoszeń. Tym samym „Głos” przestał być jedynym dziennikiem
szczecińskim, który ukazywał się w technologii monochromatycznej.

Mimo tej zmiany, przez kolejne trzy lata na rynku szczecińskim pogłębiała
się różnica w sprzedaży między dwiema dużymi gazetami. W związku z wy-
raźnym zachwianiem pozycji rynkowej i groźbą utraty kolejnych czytelników
na rzecz silniejszego konkurenta, kierownictwo redakcji podjęło decyzję o ko-
lejnej gruntownej zmianie szaty graficznej gazety.

W wydaniu weekendowym 9-10.10.1999, nr 237 (16438) opublikowano za-
powiedź dodatku specjalnego skierowanego do studentów, który – jak zapo-
wiadała redakcja – miał się ukazać w „nowej, atrakcyjnej szacie graficznej”98.
W poniedziałek 11 października 1999 r. rozdano na szczecińskich uczelniach
4,5 tys. egz. „Głosu Akademickiego”, a 12 października 1999 r., nr 239 (16440)
dołączono go do wtorkowego wydania gazety. Był on przygotowany według
nowej formuły, jednak główną gazetę wydrukowano w dotychczasowym layou-
cie. Zapowiedziano, że kolejne wydanie sobotnio-niedzielne dziennika ukaże
się w zmienionym kształcie: „ruszy nowoczesna gazeta codzienna – »Głos«,
o którym będzie słychać”99.

Zgodnie z zapowiedziami wydanie weekendowe z 16-17.10.1999 r., nr 243
(16444) było pierwszym, które ukazało się, częściowo100, w nowej szacie gra-
ficznej. Pełne wprowadzenie w życie projektu miało miejsce od wydania
z 18.10.1999 r., nr 244 (16445). Koncepcję wykonała firma Studio Q.

Omawiając przeobrażenie layoutu „Głosu” w 1999 r. należy podkreślić, że
nie było to jedynie odświeżenie dotychczasowej warstwy edytorskiej. W dzien-
niku doszło do wdrożenia odmiennych, od obowiązujących wcześniej, reguł
redagowania gazety. Studio Q zaproponowało zupełnie nową szatę graficzną
oraz sposób prezentacji materiałów dziennikarskich. Porównując wydania ga-

97 [b.a.], 31-go sierpnia ułatwimy dostęp do informacji, GS, 17-18.08.1996, nr 192 (15491), s. 1.
98 [b.a.], O studentach i dla studentów, GS, 9-10.10.1999, nr 237 (16438), s. 1.
99 akk, Studenci „kupili”, GS, 13.10.1999, nr 240 (16441), s. 1.
100 Według nowych zasad przygotowano grzbiet magazynowy. Część informacyjna została

wydana w dotychczasowym trybie.
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zety przed i po zmianach, należy stwierdzić, że odbiorca otrzymał inny pro-
dukt, który posiadał jedynie tę samą nazwę oraz był redagowany przez ten sam
zespół dziennikarski. Przeobrażeniu uległy wszystkie elementy wizualne: wi-
nieta, budowy kolumn, ogólna kolorystyka, zaprojektowano nawet autorski
krój pisma. W winiecie „Głosu” pozostawiono jedynie stylizowany wizerunek
gryfa, który pojawiał się w logotypie gazety od 1957 r. 

Wprowadzono wyraźnie sformułowane reguły dotyczące makiety pierwszej
kolumny: pod winietą zarezerwowano miejsce na blok nawigacyjny, w którym
publikowano zapowiedzi trzech najatrakcyjniejszych materiałów zamieszczonych
wewnątrz wydania (zajmował on powierzchnię porównywalną do przestrzeni wi-
niety); każda kolumna (włączając w to pierwszą stronę) była zdominowana przez
jeden główny artykuł; zrezygnowano z łamania kolankowego na rzecz układu blo-
kowego; zaprzestano przerywania tekstu i kontynuacji na kolejnych stronach (do-
puszczone były jedynie odniesienia do dodatkowych informacji).

Przemiany w formie gazety nie ograniczały się jednak do czysto graficznych
zabiegów. Layout tak głęboko ingerował w strukturę gazety, że miał ogromny
wpływ na sposób przygotowywania i prezentacji treści. Wymienione wyżej
normy wprowadzone przez Studio Q wymuszały nowy system organizacji
pracy dziennikarzy i redaktorów.

Niezbędne było dokładne zaplanowanie treści wydania i przypisanie każ-
demu z materiałów dziennikarskich miejsca nie tylko w szpiglu, ale również na
stronie. Makiety kolumn (nie tylko pierwszej, ale także pozostałych) przewi-
dywały obecność głównego artykułu, który dominował nad pozostałymi. Au-
torzy byli zobowiązani do dostosowania objętości przygotowywanego tekstu
do przyjętych przez kolegium redakcyjne założeń. Dziennikarze nie mieli swo-
body w zakresie zmiany objętości artykułów, ponieważ łamanie blokowe oraz
wprowadzenie hierarchii treści na kolumnie powodowało, że pozostałe mate-
riały nie mogły konkurować z głównym tematem na stronie. Ważną decyzją
było stworzenie oddzielnego grzbietu w wydaniu sobotnio-niedzielnym. Uka-
zujący się w soboty „Głos Szczeciński” był podzielony na sekcję informacyjną
oraz odrębną część magazynową, która posiadała własną winietę.

W warstwie tematycznej projekt zakładał m.in: przewagę informacji lokal-
nych i regionalnych nad wiadomościami z kraju i świata; poświęcenie na ła-
mach większej uwagi problemom mieszkańców miasta i regionu; ilustrowanie
tekstów fotografiami konkretnych osób, cytowanych i podpisanych imieniem
i nazwiskiem oraz funkcją lub zawodem. Bogactwo gatunków dziennikarskich
i tematyki wymagało zaangażowania zespołu dziennikarskiego, odpowiedniego
warsztatu oraz wkładu pracy.

Modyfikacja szaty graficznej miała podnieść wyniki czytelnictwa oraz sprze-
daży „Głosu Szczecińskiego”. Analiza danych wskazuje, że w perspektywie dłu-
goterminowej zmiany nie przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów. 
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W październiku 1999 r., w miesiącu, w którym rozpoczęto redagowanie
dziennika według zaleceń Studia Q, rozpowszechnianie płatne wzrosło do 
28 tys. 331 egz.; był to jeden z trzech najwyższych wyników od października
1998 r. Do końca 1999 r. wskaźnik utrzymywał się na poziomie powyżej 25 tys.
egz. Załamanie sprzedaży można zauważyć w kolejnym roku. Licząc trybem
„miesiąc do miesiąca”, sprzedaż październikowych wydań „Głosu” wzrosła
w 1999 r. o 0,28 proc. i spadła w 2000 r. o 23,93 proc. Niezależnie więc od
krótkoterminowego zatrzymania spadku sprzedaży, można mówić o jej zała-
maniu w perspektywie roku.

Ocena decyzji o tak zdecydowanym odejściu od tradycyjnej szaty graficznej
nie może być jednoznaczna. W tamtym okresie właściciele „Głosu” byli zmu-
szeni do wprowadzenia zmian, które pozwoliłby im utrzymać pozycję rynkową.
Spadki rozpowszechniania płatnego o 3,87 proc. w 1997 r. i o 4,5 proc
w 1998 r.101 wskazywały, że trend nie jest dla dziennika korzystny. Zmiana la-
youtu wydawała się słusznym rozwiązaniem. Tym bardziej że w warunkach de-
terminowanych przez spółdzielczą strukturę własnościową trudne byłyby do
przeprowadzenia inne działania, jak choćby ograniczenia w sferze zarobków
i świadczeń socjalnych oraz przeznaczenie uzyskanych środków na długoter-
minowe inwestycje w promocję tytułu. Dziennikarze „Głosu” z perspektywy
czasu oceniali ten wybór jako słuszny. Jacek Ogrodniczak podkreślał, że:

w tamtym okresie dziennikarze byli przekonani, że wystarczy dobry tekst,
który stanowi wystarczającą wartość samą w sobie. Nowa organizacja graficzna
treści pokazała jednak, że to jest tylko część sukcesu. W nowej rzeczywistości,
przy rozwoju mediów, ważna jest nie tylko treść, ale też forma przekazu, odbiór
czytelnika. Tekst to tylko fragment sukcesu102.

W ówczesnych warunkach decyzję o zmianie szaty graficznej można określić
jako ryzykowną, ale konieczną próbą powstrzymania spadków sprzedaży. 
Należy dodać, że zmiany dokonano w okresie, kiedy spółdzielnia pozostawała
jeszcze w stosunkowo korzystnej sytuacji ekonomicznej. Dalsze zwlekanie
z podjęciem działań zapobiegawczych również byłoby obciążone wysokim 
ryzykiem.

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia zasad redakcyjnych zaproponowanych
przez Studio Q była zmiana organizacji treści. Zarówno blokowe łamanie, kla-
rowna nawigacja, jak i budowa poszczególnych makiet sprawiała, że kolumny
charakteryzowały się uporządkowanym rozmieszczeniem artykułów. Zauwa-
żalne było zwiększenie nacisku na publikację informacji lokalnych i regional-

101 Źródło: dane ZKDP.
102 Wywiad z J. Ogrodniczakiem.
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nych, które nie tylko zajmowały więcej miejsca w gazecie, ale również zostały
przesunięte na wyższe pozycje w szpiglu przed kolumny „Kraj” i „Zagranica”. 

Na brak wymiernych pozytywnych efektów mogły mieć wpływ cztery czynniki:
– wysokie koszty druku gazety w technologii full-color;
– zignorowanie przyzwyczajeń czytelniczych przez wprowadzenie na rynek

produktu zbyt różniącego się od poprzedniej formuły;
– różnice zdań wewnątrz redakcji na temat wprowadzanych przekształceń;
– specyfika nowej szaty graficznej, która wymagała zmiany nawyków warsz-

tatowych dziennikarzy (przy zmienionych zasadach kompozycji makiet,
nieatrakcyjny czytelniczo materiał w zauważalny sposób odstawał jako-
ściowo od założeń redakcyjnych).

Oceniając warsztat dziennikarski ówczesnego zespołu „Głosu” należy pa-
miętać, że wraz z wprowadzeniem standardów wskazanych przez Studio Q,
reporterzy i redaktorzy znaleźli się w nowej dla siebie sytuacji, której towarzy-
szyły napięcia, utrata motywacji i zniechęcenie. Wskazuje na to wypowiedź
ówczesnego sekretarza redakcji.

Dziennikarze wkładali wiele pracy w przygotowywanie materiałów, jednak
często praca zajmowała im zbyt wiele czasu, a teksty nie były napisane w wy-
maganej przez layout formule. Sekretarze redakcji poprawiali je, a w części przy-
padków pisali na nowo. Po kilku miesiącach zaczęliśmy powoli modyfikować
wymogi, tworząc nową jakość, będącą połączeniem wizji projektantów i specy-
fiki redakcji103.

Wydanie „Głosu” w nowej formule oraz efekty tego działania wzbudziły
dyskusje w zespole redakcyjnym „Kuriera Szczecińskiego”. Uznano jednak, ze
względu na wciąż notowany wzrost wyników sprzedaży, że nie zostaną wpro-
wadzone żadne zmiany. Utrwalił się wtedy schemat postępowania dziennika-
rzy, którzy postanowili, przede wszystkim, bazować na tradycji tytułu.

Wszystkie zmiany wprowadzaliśmy bardzo powoli i stopniowo, a żadnej
z nich nie można nazwać rewolucyjną. Z tego samego powodu nie zdecydowa-
liśmy się na zwiększenie liczby wydań do sześciu i przeniesienie wydania ma-
gazynowego na sobotę. Rynek wydań weekendowych był bardzo trudny
i uznaliśmy, że sobotni produkt nie zastąpi piątkowego. Nasi czytelnicy mogliby
odnieść wrażenie chaosu. Nie mogliśmy pozwolić, aby odbiorca się pogubił.
Przyzwyczajenia czytelnicze, w przypadku prasy, są niezwykle istotnym elemen-
tem, którego nie można nie brać pod uwagę104.

103 Wywiad z J. Ogrodniczakiem.
104 Wywiad z A. Łapkiewiczem.
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Na odnotowanie zasługuje zmiana nazwy oraz winiety szczecińskiego wy-
dania „Gazety Wyborczej”, którą wprowadzono w listopadzie 2001 r. Wydanie
z 10-11.11.2001 r., nr 263 (3217) było ostatnim, które ukazało się pod marką
„Gazeta na Pomorzu”. Dodatek redagowany przez lokalny oddział
12.11.2001 r., nr 264 (3868) zmienił tytuł na „Gazeta Wyborcza Szczecin”. Na-
leży zwrócić uwagę na fakt, iż zaprzestano osobnej numeracji wydań regional-
nych, podporządkowując je numeracji umieszczanej na pierwszej kolumnie
ogólnopolskiego grzbietu gazety-matki.

Ówczesny redaktor naczelny tak tłumaczył zmiany w gazecie:

Od dziś jesteśmy lokalnymi stronami „Gazety Wyborczej”. Skąd ta zmiana?
W jedności siła, chciałoby się odrzec. Dotychczas w całej Polsce każdy oddział
wydawał gazetę pod innym tytułem. Były więc m.in. „Gazeta Regionalna”, „Ga-
zeta Lokalna” i „Gazeta Zachodnia”. Często publikowane w nich ważne teksty
były kojarzone tylko z nimi, a nie z „Gazetą Wyborczą”, której stanowiły integralną
część. Teraz jako całość jesteśmy różnorodną gazetą naszego Czytelnika105.

W wyniku zmian większą wagę przywiązywano do informowania odbiorcy
o zawartości wydania. Na pierwszej stronie zarezerwowano dwa bloki nawi-
gacyjne: pionowe i poziome. Wprowadzono elementy służące integracji wy-
dania tradycyjnego oraz internetowego: graficznie wyróżnione pole
autopromocyjne przy winiecie, oznaczone rastrem krótkie teksty o funkcji roz-
rywkowej w cyklu „;) Masz wiadomość”, publikowanie przedruków z forum
internetowego w rubryce „gazeta.pl forum_szczecin”. Częściej stosowano rów-
nież graficzne wyróżnienia krótkich informacji przy pomocy barwnego tła. Za-
chowano jednak osobny grzbiet szczecińskiego dodatku oraz funkcję redaktora
naczelnego106.

W 2002 r. redakcja „Głosu Szczecińskiego” stopniowo odchodziła od zało-
żeń koncepcji zaproponowanej przez Studio Q. Zrezygnowano m.in. z zapo-
wiedzi materiałów dziennikarskich pod winietą. Posunięcia te wiązały się
również z ogólnym dostosowaniem szaty graficznej do wymogów „Gazety Po-
morskiej”, lidera projektu „Pomorze”, do którego włączono w tym czasie
„Głos”. Poważną konsekwencją wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych
była decyzja redaktora naczelnego o zmianie trybu wydawania magazynu. Tra-
dycyjnie najpopularniejsze wydanie w tygodniu od 7.06.2002 r., nr 131 (1744

105 J. Sawka, Ta sama, lecz inna, GWS, 12.11.2001, nr 264 (3868), s. 1.
106 Dopiero 24 września 2012 r. podjęto decyzję o likwidacji odrębnego grzbietu gazety

i wprowadzeniu mutowanych stron regionalnych do szpigla gazety-matki. Od tego czasu
osobna „GWS” ukazywała się jedynie w piątki. Również ta decyzja miała charakter po-
nadregionalny i dotyczyła także innych wydań lokalnych. Zmiany nie dotyczyły struktury
organizacyjnej oddziału.
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[błędna numeracja]) ukazywało się w piątki. Zachowano wydanie sobotnie je-
dynie z grzbietem informacyjnym. Decyzja była efektem próby unifikacji
„Głosu Szczecińskiego” i „Głosu Pomorza” (w słupskim dzienniku również
dokonano tej zmiany) z „Gazetą Pomorską”, gdzie taki system obowiązywał
już wcześniej. Pełniący w tamtym czasie funkcję redaktora naczelnego „GS”
Marek Heyza tłumaczył, że „potrzebę zmiany dnia potwierdziły doświadczenia
innych gazet i głosy czytelników, których opinie opublikowaliśmy w majowym
wydaniu »Magazynu«”107. Andrzej Mielcarek, redaktor naczelny „Głosu Po-
morza” mówił, że plany kolportażu wydania magazynowanego w piątki poja-
wiały się wcześniej, ale redakcja obawiała się ryzyka związanego
z przyzwyczajeniami zarówno czytelników, jak i reklamodawców108. Mielcarek
podkreślał, że „obecnie [wydanie „Press” z tą wypowiedzią ukazało się
15.04.2003 r., czyli niespełna rok po przeprowadzeniu zmiany] łączna sprzedaż
»Głosu Pomorza« w piątek i sobotę jest wyższa niż wtedy, gdy magazyn uka-
zywał się w sobotę”109.

W ostatnim sobotnim wydaniu weekendowym z 1-2.06.2002 r., nr 126
(17240) opublikowano sondę redakcyjną, w której wypowiedziało się 36 czy-
telników. Większość z nich oceniła pozytywnie decyzję kierownictwa redakcji.
Miesięczna analiza sprzedaży piątkowych i sobotnich wydań gazet, w których
wprowadzono zmiany wskazuje, że w przypadku obu tytułów sprzedaż wyda-
nia sobotnio-niedzielnego spadła po realizacji zamierzeń związanych z pro-
jektem „Pomorze”. O ile jednak w słupskim dzienniku udało się utrzymać
zsumowany wskaźnik rozpowszechniania płatnego dla wydań piątkowego i so-
botniego na stosunkowo stałym poziomie, o tyle w przypadku gazety ze Szcze-
cina nastąpiło wyraźne pogorszenie wyników.

Jeśli – jak mówił cytowany wcześniej redaktor „Głosu Pomorza” – słupski
dziennik miał konkurować piątkowym wydaniem magazynowym z „Dzienni-
kiem Bałtyckim”110 to, na zasadzie analogii, wydawca „Głosu Szczecińskiego”
zmianą w cyklu wydawniczym planował przejęcie czytelników piątkowego wy-
dania „Kuriera Szczecińskiego”. Porównanie danych obu tytułów wykazuje
jednak, że nie tylko nie udało się tego osiągnąć, ale wręcz od czerwca 2002 r.
do października 2002 r. sprzedaż magazynu „Kuriera” wzrosła z 83 tys. 818
egz. do poziomu 91 tys. 625 egzemplarzy.

Wydaje się, że podstawową przyczyną tak wyraźnego spadku sprzedaży
„Głosu Szczecińskiego” była próba przeniesienia wzorców z innych regionów

107 [ba], W druku, „Press” 2002, nr 6, s 13.
108 A. Nalewajk, Magazynowanie, „Press” 2003, nr 4, s. 66.
109 Ibidem, s. 66-68.
110 Ibidem, s. 68.
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Polski. Szczecińscy nabywcy prasy byli przyzwyczajeni do tradycyjnego, funk-
cjonującego od wielu lat podziału ukazywania się numerów weekendowych:
„Kuriera” w piątki i sobotniego „Głosu”111. Oba dzienniki utrzymywały ten
zwyczaj od kilkudziesięciu lat. Wymuszenie zmiany zachowań odbiorców prasy
w warunkach spadkowego trendu wyników rozpowszechniania oraz niskich
wyników docelowo magazynowego wydania piątkowego, w połączeniu z ko-
niecznością walki z silniejszym konkurentem zdeterminowanym w dążeniu do
utrzymania pozycji lidera na rynku, doprowadziło do niepowodzenia pro-
jektu112. Niewątpliwym sukcesem w sferze organizacyjnej i ekonomicznej było
natomiast ułatwienie publikowania wspólnych wydań magazynowych, w któ-
rych mutowana dla każdego z tytułów była jedynie część kolumn.

Wdrażanie kolejnych zmian w „Głosie Szczecińskim” wpłynęło na decyzję
właścicieli „Kuriera” o opracowaniu nowej szaty graficznej. Należy jednak pod-
kreślić, że – szczególnie w porównaniu z działaniami bezpośredniego konku-
renta – wprowadzenie layoutu w 2003 r. można raczej nazwać korektą
istniejącej kompozycji, niż znaczącą modernizacją.

W wydaniu weekendowym 14-16.11.2003 r. umieszczono informację, której
treść warto przytoczyć w całości. Świadczy ona bowiem o strategii stosowanej
w stosunku do układu graficznego gazety.

Od poniedziałku „Kurier Szczeciński” będzie ukazywał się w zmienionej
nieco szacie graficznej. Postanowiliśmy odświeżyć naszą gazetę, trochę ją upo-
rządkować. Co jednak najważniejsze dla Państwa, naszych Czytelników, zacho-
wujemy układ stron. Oznacza to, że każdy znajdzie na swoim miejscu
poszukiwane informacje.

Zmiany graficzne nie są zbyt daleko idące. Mamy nadzieję, że zyskają Pań-
stwa akceptację, a nasi Czytelnicy będą mieli świadomość, że to ich gazeta, choć
nieco odmieniona113.

Nową szatę graficzną wprowadzono 17.11.2003 r., nr 223 (16916). Konser-
watywny stosunek redakcji do layoutu potwierdza szczegółowa analiza dokona-
nych zmian. Zauważalna jest niewielka modyfikacja winiety przez zwiększenie

111 Warto dodać, że przed 1989 rokiem sprzedaż sobotniego magazynowego wydania
„Głosu Szczecińskiego” dochodziła do 200 tysięcy egzemplarzy (A. Babiński, Kreowanie
polskości, w: Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim, T. Białecki
(red.), Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Szczecin 1996, s. 119).

112 W późniejszym okresie wydawca próbował uznać specyfikę szczecińskich czytelników
prasy. W 2004 r. sobotnio-niedzielne wydanie zyskało nową winietę, a wewnątrz gazety
umieszczano oznaczone paginą „Magazynek” kolumny zawierające materiały dzienni-
karskie o charakterze rozrywkowym. Wskazuje to na próby odzyskania „weekendowych”
czytelników.

113 Redakcja, Zmieniamy szatę graficzną, KS, 14-16.11.2003, nr 222 (16915), s. 1.
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wysokości niektórych znaków, zmiana rozmiaru pionowego elementu graficz-
nego, przesunięcie nad winietę dopisków „Ukazuje się od 1945 roku” oraz
„Dziennik Pomorza Zachodniego”, a także dodanie adresu strony internetowej.

Istotnymi zmianami w graficznej kompozycji makiet było wprowadzenie
bezwyjątkowego blokowego składu kolumn oraz zasad dotyczących nagłów-
ków materiałów dziennikarskich: nowego kroju czcionki, zaprzestania stoso-
wania koloru czerwonego dla wyróżnienia głównego materiału na kolumnie,
wyrównywania tekstu do lewej strony. Standardy te wprowadzono na wszyst-
kich stronach w gazecie. 

Dane miesięczne udostępnione przez ZKDP wskazują, że zmiany nie wpły-
nęły w znaczący sposób na wyniki sprzedaży gazety. Tytuł wciąż wykazywał
stosunkowo równomierny trend spadkowy. W tym samym, zasadniczo nie-
zmienionym layoucie „Kurier” ukazywał się do 2010 r.

Najbardziej widoczną zmianą formalną w szczecińskim systemie prasowym
była, analizowana wcześniej, likwidacja „Głosu Szczecińskiego” jako samo-
dzielnego tytułu. Zwieńczeniem procesu ujednolicania trzech tytułów należą-
cych do Orkli (obok „GS”: „Głos Koszaliński” i „Głos Pomorza”) była ich
formalna likwidacja i utworzenie jednej gazety regionalnej „Głos Dziennik Po-
morza”, której pierwsze wydanie ukazało się 12 stycznia 2007 r. Ważną zmianą
dla szczecińskiego wydania „Głosu” była metamorfoza szaty graficznej i wi-
niety wraz z logotypem. Została ona dostosowana do wymogów gazety-matki.
Dzięki temu nie tylko ujednolicono zarządzanie połączonymi tytułami, uzys-
kano również możliwość przygotowywania wspólnych kolumn dla wszystkich
wydań, co pozwoliło na kolejne oszczędności. W ten sposób redagowane były
głównie strony zawierające wiadomości z kraju i ze świata, sportowe oraz do-
datki tematyczne. Warto dodać, że zmieniono nawet adresy internetowe stron
poszczególnych gazet, aby tworzyły jednolitą strukturę: adres www.glosszcze-
cinski.pl zastąpiono domeną www.gs24.pl, na wzór www.gk24.pl („Głos Ko-
szaliński”) i www.gp24.pl („Głos Pomorza”). Należy zaznaczyć, że wydawca
zdecydował się jednak utrzymać tygodniowe dodatki lokalne, przy czym dwa
z nich: „Głos Świnoujścia” i „Głos Kamienia Pomorskiego” zostały połączone
w jednym grzbiecie.

Ostatecznym punktem unifikacji dawnego „Głosu Szczecińskiego” z pozos-
tałymi mutacjami „Głosu Dziennika Pomorza” była zmiana miejsca druku ga-
zety ze szczecińskiej Kemy na zakłady poligraficzne Media Pomorskie przy
ul. Słowiańskiej w Koszalinie. Pierwsze ujednolicone wydanie ukazało się
10.12.2007 r., nr 279 (279). Posunięcie to miało konsekwencje w postaci
zmniejszenia formatu papieru, a także zmian w szpiglu, polegających na prze-
sunięciu sekcji informacji regionalnych na dalsze strony, za niemutowanymi
kolumnami z wiadomościami z kraju i ze świata.
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Redakcje korzystały z możliwości, jakie dało im połączenie nie tylko w przy-
padku kolumn z informacjami z kraju i ze świata, tekstami o tematyce gospo-
darczej oraz sportowej, ale również w publikacjach czołówkowych. Dochodziło
do sytuacji, gdy ten sam materiał dziennikarski ukazywał się na pierwszych
stronach mutacji z innym tytułem i poprawkami redakcyjnymi lub wręcz bez
żadnych zmian, z tym samym tytułem i zdjęciem.

Ostatnim punktem w historii przemian w sferze edytorskiej „Kuriera Szcze-
cińskiego” były zmiany związane z rozpoczęciem druku w zakładach poligra-
ficznych Agory w Pile. Wprowadzono je 13.09.2010 r., nr 178 (17943).
Redakcja poinformowała o tym czytelników w kontekście zapowiedzi obcho-
dów 65-lecia tytułu: „No cóż, nobliwy wiek zobowiązuje do… odmłodzenia.
Mamy nadzieję, iż – po zmianie drukarni – widać to m.in. w jakości papieru,
druku, ilustracji…”114. Zmiana rozmiaru papieru wymusiła wprowadzenie ma-
kiety pięcio- w miejsce sześciołamowej. Poważną konsekwencją było zlikwido-
wanie mutacji terenowych. Jak wielokrotnie podkreślali, w przeprowadzonych
wywiadach, przedstawiciele kierownictwa redakcji oraz dziennikarze „Kuriera”,
stabilizacja w zakresie organizacji treści, w tym również szaty graficznej oraz
układu szpigla, była wciąż znakiem rozpoznawczym dziennika.

Podsumowując należy stwierdzić, że dzienniki regionalne w Szczecinie sto-
sowały w analizowanym okresie odmienne strategie dotyczące szaty graficz-
nej. „Kurier Szczeciński” charakteryzowała postawa zachowawcza. Mimo
zmian, które można nazwać odświeżaniem layoutu, przemiany w gazecie
miały charakter ewolucyjny, a zauważalne są dopiero przy całościowej analizie
wydań ze wszystkich roczników. W analizowanym okresie nie porzucono kon-
cepcji graficznej winiety. Pozostawiono również znaki rozpoznawcze tytułu,
takie jak: wydawanie gazety przez pięć dni tygodniu, ukazywanie się wydania
weekendowego w piątki, poświęcenie ostatniej, mutowanej regionalnie strony
gazety wyłącznie na informacje lokalne oraz przedruk na pierwszej kolumnie
wybranego sygnału telefonicznego od czytelnika. Decyzje polegające na za-
stąpieniu kolankowego łamania blokowym, zmianie rodzaju czcionki lub sto-
sowanie większego światła w polach nagłówków tekstów, można uznać za
drobne korekty, porównując je do przemian w tej sferze zachodzących w „Gło-
sie Szczecińskim”.

Redakcja dawnego dziennika partyjnego wprowadzała zmiany szaty gra-
ficznej w sposób o wiele odważniejszy, licząc, że w ten sposób uda się pozyskać
nowych odbiorców. Mimo że historia tytułu wskazuje na brak osiągnięcia za-
mierzonych efektów tych działań, trzeba zaznaczyć, że podejmowane kroki
zmierzające do zwiększenia konkurencyjności tytułu, wpisywały się w ówczesne

114 Redaktor Naczelny, Prezenty dla Czytelników, KS, 13.09.2010, nr 178 (17943), s. 1.
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tendencje na rynku dzienników regionalnych. Wiele z decyzji osób z kierow-
nictwa „Głosu” odpowiada podobnym posunięciom stosowanym przez redak-
cje innych polskich gazet, które Zbigniew Bajka zaliczał do „grupy
umiarkowanego sukcesu”115. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalnego rynku pra-
sowego, można stwierdzić, że powodzenie części projektów uniemożliwiła silna
pozycja bezpośredniego konkurenta na rynku – „Kuriera Szczecińskiego”,
przyzwyczajenia czytelnicze oraz rozwój rynku prasowego, szczególnie gazet
i czasopism ogólnopolskich.

Większość zmian w „Głosie Szczecińskim” w XXI w. wynikało z dążenia do
unifikacji tytułów należących do jednego wydawcy. Była to tendencja ogólno-
polska. Jolanta Dzierżyńska zauważa, że jej przyczyną były próby ograniczenia
kosztów funkcjonowania redakcji.

Nawet powierzchowna analiza zawartości polskich dzienników lokalnych
skłania do wniosku, że tracą one oryginalny charakter. Stopniowo ujednolica
się ich szata graficzna, uniformizują formy kontaktów z czytelnikami i akcje pro-
mocyjne, a nade wszystko upodabnia się ich szata graficzna. Tendencje te zys-
kały na ostrości w ostatnich latach, a u ich podstaw legły przede wszystkim
czynniki ekonomiczne. Uniformizacja umożliwi bowiem maksymalne wykorzys-
tanie kadr dziennikarskich, pracowników odpowiedzialnych za reklamę, kolpor-
taż oraz informatyków, obniża koszty druku i kolportażu itp.116.

Cel ten niewątpliwie został osiągnięty. Powstaje jednak pytanie, czy zunifi-
kowane treści z ograniczonymi cechami lokalnymi będą w przyszłości na tyle
atrakcyjne czytelniczo, że pozwolą na skuteczne konkurowanie tytułów regio-
nalnych na rynku prasowym. 

115 Z. Bajka, Czynniki popularności wybranych gazet regionalnych. Analiza na przykładzie wy-
branych dzienników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, nr 1-2, s. 35.

116 J. Dzierżyńska, Uniformizacja dzienników lokalnych. Studium przypadku „Gazety w Częs-
tochowie” (1991-2007), „Rocznik Prasoznawczy” 2008, s. 81.
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II. Geneza i rozwój inicjatyw prasowych uruchomionych
po 1990 r.

1. Otwarcie nowych tytułów prasowych i ich wpływ na system prasowy
Obok „starych” dzienników regionalnych w Szczecinie wydawano cztery

„nowe” tytuły założone po 1990 r. Na podstawie analizy zawartości wszystkich
wydań ustalono, że tytuły te wykazywały cechy wspólne, mimo że ukazywały
się w różnych okresach. Do takich elementów można zaliczyć, przede wszyst-
kim, lokalność realizowaną zarówno w warstwie treściowej, jak i formalnej
oraz organizacyjnej. 

Spośród analizowanych w tej części tytułów najdłużej ukazywało się „MM
Moje Miasto”, które jako jedyne funkcjonowało w 2014 r. Pozostałe pisma
zostały zlikwidowane. „MM” było również jedynym tytułem, który przez cały
okres ukazywania się był kolportowany bezpłatnie.

A. „DS Dziennik Szczeciński”
„DS Dziennik Szczeciński” był drugim – po szczecińskim wydaniu „Gazety

Wyborczej” – dziennikiem, który powołano w Szczecinie po 1989 roku. Wy-
dawca od pierwszych numerów podjął próbę konkurowania z dwoma dużymi
dziennikami regionalnymi. Walka z ukazującymi się już „Kurierem” oraz „Gło-
sem” była silnie akcentowana w artykule wstępnym, który opublikowano na
pierwszej stronie wydania nr 1. 

Drodzy Czytelnicy!
Nareszcie. Po sześciu miesiącach przygotowań trafia do Was gazeta, jakiej

potrzebujecie i powinniście od nas wymagać.
Chcemy informować Was o sprawach i problemach wspólnych nam wszyst-

kim. Bez względu na ich drażliwość. Dziennikarskim obowiązkiem jest pisanie
o sprawach ważnych dla każdego z nas.

Tak, jak przełamaniem monopolu po 45 latach jest wejście „Dziennika Szcze-
cińskiego” na rynek prasowy w Szczecinie, tak samo chcemy wziąć mieszkań-
ców regionu w obronę przed innymi monopolami. Spółdzielnia Mleczarska
dyktuje, w czym mamy kupować mleko. Piekarnia „Społem” dyktuje ceny pie-
czywa. Jedyny, do czasu – miejmy nadzieję, przewoźnik w Szczecinie i Policach,
nie licząc się z mieszkańcami, dyktuje ceny przejazdów w aglomeracji, której
obszar należy do największych w Polsce.

Gazeta codzienna to oczywiście nie tylko informacja. Chcemy towarzyszyć
i pomagać naszym Czytelnikom we wszystkich sprawach. Mamy nadzieję, że
nasz codzienny serwis informacyjny będzie Wam stale pomocny. Również
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z myślą o Was chcemy w każdy piątek publikować pełny program Telewizji Pol-
skiej, w każdy wtorek telewizji satelitarnej, którą mamy nadzieję i życzymy tego,
będzie mogło oglądać coraz więcej naszych Czytelników. Z myślą o Was w nu-
merze tym podajemy ceny artykułów spożywczych. Będziemy robili to każdego
tygodnia. Dla szczecińskich kibiców i wszystkich, którzy interesują się sportem,
przeznaczamy dwie pełne strony.

Nowoczesna technika składu i druku umożliwia oddanie do Waszych rąk ga-
zety, która odpowiada światowym standardom […]117.

Spośród wszystkich omawianych inicjatyw wydawniczych „DS” miał też
najbardziej burzliwą historię i przeszedł najwięcej zmian. Tytuł wpisano do
Rejestru Dzienników i Czasopism w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie
9.10.1991 r. Pierwszy numer „DS Dziennika Szczecińskiego” ukazał się
7.02.1992 r. Do rąk czytelników trafiły łącznie 853 wydania, ostatnie
30.01.1995 r., nr 21 (853). Pierwszy numer kosztował 750 zł118 i liczył 16 stron.
„DS” ukazywał się sześć razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty, a od
świątecznego wydania 24.12.1993 r., nr 300 (573) – pięć razy w tygodniu, od
poniedziałku do piątku. Gazetę drukowano w drukarniach: Kema, Dziennik
„Goniec Pomorski” – od 28.01.1994 r., nr 20 (599) oraz Koral – od
24.03.1994 r., nr 59 (638). Nakład podawany na pierwszej stronie oraz w im-
pressum wynosił od 40 do 45 tys. egz. dla wydań zwykłych oraz od 80 do 85
tys. dla wydań magazynowych119.

Wydawcą „DS Dziennika Szczecińskiego” było Biuro Handlowe Mikos
Beata Staikow. W wydaniu z 1.04.1994 r., nr 65 (644) pojawiła się na pierwszej
stronie informacja, że nowym współwłaścicielem „Dziennika Szczecińskiego”
będzie Jerzy Urban, wydawca tygodnika „Nie”.

117 Drodzy Czytelnicy!, DS, 7.02.1992, nr 1, s. 1.
118 Cena z dopiskiem: „730 zł + 20 zł dla dzieci specjalnej troski”. Informacja ta utrzymy-

wała się do 11.06.1993, nr 134 (408), kiedy po raz ostatni podano cenę złożoną z 2 skład-
ników: „1150 zł + 50 zł dla dzieci specjalnej troski”.

119 Po raz pierwszy nakład podano 27.05.1992, nr 92 w wysokości 45 tys. egz., ostatni raz
w wydaniu magazynowym 28.01.1994, nr 20 (599) w wysokości 80 tys. egz. Nakłady po-
dawane w „DS” należy jednak przyjmować z dużą dozą ostrożności. W tamtym czasie
nie działał mechanizm potwierdzania nakładów przez system zewnętrznych audytów.
W przypadku „DS” podawany nakład nie ulegał znaczącym zmianom przez dwa lata,
co wydaje się mało prawdopodobne. Wreszcie, zdarzało się, że wysokość nakładu w wi-
niecie nie odpowiadała liczbie egzemplarzy podawanej w stopce redakcyjnej. Taki błąd
popełniono w wydaniach magazynowych z 2.10.1993, nr 231 (505) i 9.10.1993, nr 237
(511), kiedy w winiecie podano nakład w wysokości 85 tys. egz., natomiast w stopce na
2. str.: 45 tys. egz. Wydaje się, że był to błąd redakcyjny, wydrukowano bowiem wysokość
podawaną w tamtym czasie w wydaniach codziennych.
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W Szczecinie, a nawet w Warszawie głośno już o przejęciu naszej gazety
przez „Nie” Jerzego Urbana. Jak w każdej plotce i w tej sporo jest prawdy. Pro-
stujemy tylko jedną nieścisłość. Urban nas nie kupuje, tylko tworzy z nami
spółkę – pół na pół.

Już od kwietnia „Dziennik Szczeciński” – grubszy i znowu w kolorze – wy-
dawany będzie przez Spółkę „Urdes” z siedzibą w Szczecinie.

Czytajcie nas!120

Zapowiedź była żartem opublikowanym z okazji prima aprilis. Wyjaśniła to
redakcja w kolejnym numerze, tłumacząc: „Spółka z »Nie«? Jeszcze pocze-
kajmy, jeszcze się nie spieszmy”121.

W wydaniu z 4.07.1994 r., nr 128 (706) w stopce redakcyjnej pojawił się
zapis „edytor: Zachodnia Agencja Prasowa w Szczecinie”, przy czym Beata
Staikow (Biuro Handlowe Mikos) pozostała wydawcą. Kontynuacją tych
zmian było przejęcie przez Zachodnią Agencję Prasową wydawania tytułu od
1.12.1994 r., nr 233 (812). Skład oraz adres redakcji i biura ogłoszeń, a także
format pisma nie uległy zmianie. Od 9.12.1994 r., nr 239 (818) jako wydawca
w stopce redakcyjnej występuje Zachodnia Agencja Prasowa w Szczecinie Ma-
ciej Czekała. Od 2.01.1995 r., nr 1 (833) wydawcą gazety było Porozumienie
Wydawnicze.

W początkowym okresie ukazywania się tytułu w skład redakcji wchodzili:
Beata Staikow (dyrektor i redaktor naczelna), Stefan K. Kozłowski (pełniący
obowiązki redaktora naczelnego), Paweł Winiarski (dział lokalny), Przemysław
Borowiecki (dz. ekonomiczny), Ireneusz Paczkowski (dz. magazynu), Andrzej
Kotula (dz. informacji), Bogdan Tychowski (dz. sportowy), Marek Biczyk i An-
drzej Ostrowski (fotoreporterzy), Janusz Waśkiewicz (redaktor techniczny).
Skład osobowy redagujący „Dziennik Szczeciński” z czasem ewoluował. Od
20.06.1992 r., nr 112, p.o. redaktora naczelnego był Przemysław Borowiecki.
Kolejna poważna zmiana nastąpiła 4.11.1992 r., nr 228, kiedy zlikwidowano
stanowisko p.o. redaktora naczelnego. Szefową redakcji pozostała Beata Stai-
kow. 23.02.1994 r., nr 38 (617) ponownie mianowano p.o. redaktora naczel-
nego, którym został Waldemar Fĳałkowski. 4.07.1994 r., nr 128 (706)
kierowanie redakcją przejął Maciej Czekała. Waldemar Fĳałkowski i Henryk
Morawski byli zastępcami redaktora naczelnego. 9.12.1994 r., nr 239 (818)
Maciej Czekała zrezygnował ze stanowiska. Od tego wydania nazwisko redak-
tora naczelnego nie było podawane, natomiast Stanisław Król otrzymał funk-
cję redaktora prowadzącego (na swoich stanowiskach pozostali inni
członkowie redakcji, w tym zastępcy redaktora naczelnego). Ostatnie zmiany

120 Spółka z „Nie”? Ależ tak!, DS, 1.04.1994, nr 65 (644), s. 1.
121 To był prima aprilis! Dementujemy…, DS, 5.04.1994, nr 66 (645), s. 1.
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w strukturze redakcji podano w wydaniu z 2.01.1995 r., nr 1 (833). Redaktorem
naczelnym został Jan Antoni Kłys, zastępcą redaktora naczelnego Stanisław
Król, sekretarzem redakcji Wiesława Szyposzyńska.

Elementem strategii wydawcy wobec pozostałych szczecińskich tytułów było
ustalenie ceny egzemplarzowej „Dziennika Szczecińskiego”. Pierwszy numer
zwykły kosztował 750 zł. Jednak od 12.02.1992 r., nr 4 cenę obniżono do
700 zł. Tyle samo kosztowało pierwsze wydanie magazynowe (z 15.02.1994 r.,
nr 7). W tym czasie cena wydań zwykłych „Kuriera Szczecińskiego” i „Głosu
Szczecińskiego” wynosiła 600 zł, natomiast magazynowych odpowiednio:
1200 zł i 1300 zł.

Warto zauważyć, że ceny wydań zwykłych i magazynowych były utrzymy-
wane na równym poziomie do 24.12.1992 r., nr 270, czyli przez niespełna 
11 miesięcy. W tym czasie udało się zdobyć ogłoszeniodawców, którzy (jak
wykazała analiza publikowanych treści reklamowych) byli zainteresowani
szczególnie numerami magazynowymi „Dziennika Szczecińskiego”. Mimo
szybkiego odejścia od niektórych założeń redakcyjnych oraz skromniejszej
szaty graficznej, wydawcy udało się wprowadzić na rynek nowy tytuł prasowy
oraz, przez dłuższy czas ukazywania się dziennika, utrzymać liczbę ogłoszeń
na stosunkowo stałym poziomie.

Interesującym rozwiązaniem było wprowadzenie od 21.08.1992 r., nr 164
drugiego, piątkowego magazynu. Analiza obecności kolumn ogłoszeniowych
wykazuje jednak, że piątkowy magazyn nie zawierał większej liczby stron re-
klamowych niż wydania z dni powszednich, mimo że miał zwiększoną liczbę
kolumn (wydania od poniedziałku do czwartku liczyły 12, piątkowe: 16, so-
botnio-niedzielne: 20).

Dane na temat liczby kolumn ogłoszeniowych świadczą o akceptacji nowego
tytułu przez osoby odpowiedzialne za zakup powierzchni ogłoszeniowej. Nie
bez znaczenia wydaje się również fakt, że wydawca „Dziennika Szczeciń-
skiego” był również właścicielem dziennika ogłoszeniowego „Kontakt”. Dzięki
temu dysponował już doświadczeniem w sprzedaży powierzchni reklamowej
i przeszkolonym działem handlowym.

Zabiegiem, który pomógł zyskać „DS” popularność, było organizowanie
wielu konkursów dla czytelników. Najbardziej spektakularna okazała się akcja
publikowania fotografii wykonanych na ulicach miasta, ze wskazaniem na jed-
nego z przechodniów. Osoba ta mogła odebrać w siedzibie redakcji nagrodę
pieniężną. W ramach promocji konkursu publikowano również zdjęcia osób,
które zgłosiły się po wygraną.

Po raz pierwszy fotografie opublikowano 22.02.1992 r., nr 13 na czwartej
stronie. Redakcja zachęcała: „nie musisz niczego zgadywać ani odpowiadać
na żadne pytania. Wystarczy, że znalazłeś się w obiektywie aparatu naszego
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fotoreportera”122. Osoba, która została wskazana na zdjęciu, otrzymywała 100
tys. zł, jeśli zgłosiła się do siedziby redakcji w dniu ukazania się numeru w godz.
10-14. W ostatnim dniu miesiąca wskazywano na jednej fotografii pięciu prze-
chodniów, z których każdy dostawał 100 tys. zł. W czwartym kwartale 1992 r.
konkurs stopniowo wygaszano.

W historii „Dziennika Szczecińskiego” można odnaleźć kilka momentów
krytycznych, które wskazywały na wygaszanie inicjatywy wydawniczej. Pierw-
sze oznaki tego procesu można zauważyć od wydania z 27.05.1992 r., kiedy
po raz pierwszy jako materiał czołówkowy opublikowano artykuł niedotyczący
wydarzenia lokalnego. Tekst traktował o zaginięciu w Nepalu polskiej himala-
istki Wandy Rutkiewicz123. Przegląd kolejnych wydań wskazuje, że nie był to
przypadek odosobniony. Coraz częściej na stronie pierwszej najważniejsze
miejsce zajmowały artykuły na tematy niemieszczące się w tematyce lokalnej:
Będą kredyty na budownictwo mieszkaniowe124, Waldemar Pawlak premierem125,
Afery z teczkami ciąg dalszy126, Co jest w „czarnej teczce” Tymińskiego127, Krzysztof
Król za przedterminowymi wyborami128. Gazeta poruszała tematy ogólnokra-
jowe, ze szczególnym naciskiem na sferę polityczną. Ukazywało się również
coraz więcej materiałów zaczerpniętych z serwisu Polskiej Agencji Prasowej.
W wydaniu z 22.06.1992 r., nr 113 całość tekstów na stronie pierwszej stano-
wiły informacje agencyjne.

W tym okresie zaszły również zmiany w strukturze redakcji. Według relacji
zatrudnionych w „DS” dziennikarzy, jedną z przyczyn przetasowań kadrowych
były kwestie ekonomiczne. W początkowym okresie funkcjonowania tytułu
w „Dzienniku Szczecińskim” zarobki były najwyższe w stosunku do innych
szczecińskich redakcji. Szacunkowo wysokość pensji przekraczała średnie wy-
nagrodzenie dwuipółkrotnie i kształtowała się na poziomie 6-7 mln zł129.
Ynona Husaim-Sobecka tłumaczyła, że „dziennikarze otrzymywali pensje
w stałej wysokości, co dawało niezwykły komfort pracy. Wynagrodzenie walo-
ryzowano co kwartał o procent inflacji. Po około pół roku sytuacja zmieniła
się i wprowadzono system wierszówkowy”130. Potwierdzeniem przemian za-

122 Codziennie sto tysięcy dla przechodnia, DS, 22.02.1992, nr 13, s. 4.
123 Los Wandy Rutkiewicz nadal nieznany, DS, 27.05.1992, nr 92, s. 1.
124 DS, 2.06.1992, nr 97.
125 DS, 6.06.1992, nr 101.
126 DS, 9.06, 1992, nr 103.
127 DS, 10.06.1992, nr 104.
128 DS, 11.06.1992, nr 105.
129 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie

w gospodarce narodowej w 1992 r. wynosiło 2 mln 935 tys. zł, www.stat.gov.pl/gus/5840_
1630_PLK_HTML.htm (20.10.2011).

130 Wywiad z Y. Husaim-Sobecką.
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chodzących w redakcji było opublikowanie 11 czerwca 1992 r. na stronie pierw-
szej ogłoszenia, w którym redakcja zapraszała osoby chętne do pracy.

„Dziennik Szczeciński” zaprasza do współpracy absolwentów szkół wy-
ższych, którzy chcieliby spróbować swych sił w dziennikarstwie.

Zależy nam na tekstach, które zwięźle, treściwie i rzetelnie informują o dzie-
jących się wokół nas sprawach.

Zależy nam na ludziach, którzy potrafią takie teksty pisać.
Najlepsze ukażą się w „Dzienniku Szczecińskim”. Z ich autorami będziemy

współpracować.
Teksty nie przekraczające jednej strony maszynopisu prosimy przesłać pocztą

lub dostarczyć osobiście do naszej redakcji – Szczecin, ul. Farna 1.
Należy także dołączyć dane osobiste i numer telefonu. Czekamy!131

Zmiany dotyczyły również szpigla gazety. Od 22.06.1992 r., nr 113 ograni-
czono liczbę stron do 12. Na kolumnach wcześniej miejskich publikowano in-
formacje z regionu (s. 3) oraz kraju i świata (s. 5). 

Procesowi temu towarzyszyły przemiany w szacie graficznej tytułu. Spadała
liczba materiałów dziennikarskich, rosła natomiast długość poszczególnych
tekstów. Publikowano fotografie niewielkich rozmiarów, w porównaniu do
zdjęć z początkowego okresu wydawania dziennika. Coraz rzadziej wykorzy-
stywano na pierwszej stronie graficzne zapowiedzi materiałów dziennikarskich,
które wcześniej były jednym ze znaków rozpoznawczych tytułu. Po raz ostatni
przygotowane w tej formie notki ukazały się 2.10.1992, nr 200. 21.10.1992 r.,
nr 215 stopniowa ewolucja identyfikacji wizualnej marki „Dziennika Szczeciń-
skiego” została przypieczętowana przez zmianę winiety.

Od przełomu 1993 r. i 1994 r. można zauważyć systematyczną redukcję ko-
loru w druku. Ostatnie wydanie wydrukowane z zastosowaniem technologii
full-color ukazało się 27.11.1993, nr 277 (550). Od następnego numeru, za-
równo przy materiałach redakcyjnych, jak i w ogłoszeniach, używane były je-
dynie odcienie szarości oraz kolor niebieski132.

W ostatnim miesiącu ukazywania się dziennika gazeta nie reprezentowała
już żadnego elementu z pierwotnych założeń redakcyjnych. Przeważały infor-
macje agencyjne niezwiązane tematycznie ze Szczecinem, publikowane były
obszerne teksty publicystyczne, w kręgu zainteresowań redakcji leżała głównie
polityka. Mimo optymistycznych deklaracji, w 1995 r. dziennik przetrwał je-
dynie miesiąc (w tym roku ukazało się 21 numerów).

131 DS, 11.06.1992, nr 105, s. 1.
132 Stwierdzono również sporadyczne dodawanie do palety barw koloru czerwonego sto-

sowanego dla graficznego wyróżnienia nagłówków oraz w ogłoszeniach, np. DS,
3.01.1994 , nr 306 (578).
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Wydawca podejmował kroki zaradcze, które miały zwiększyć atrakcyjność
dziennika oraz zmniejszyć koszty. Od 24.12.1993, nr 300 (573), zlikwidowano
wydanie sobotnie. Ograniczanie stosowania koloru zapewne sprawiło, że
koszty związane z wydawaniem tytułu spadły, jednak w ten sposób pozba-
wiono pismo podstawowego elementu, który w pierwotnym zamyśle miał przy-
ciągać nowych czytelników.

Jednocześnie wykazywano inicjatywy mające na celu zwiększenie konkuren-
cyjności oraz podwyższenie sprzedaży „Dziennika Szczecińskiego”. Od
3.10.1992, nr 201 wraz z sobotnim wydaniem magazynowym kolportowany
był bezpłatny dodatek z programem telewizyjnym. Był to produkt własny wy-
dawcy. Początkowo liczył osiem, a od 17.10.1992, nr 213 – 16 stron. Od
20.03.1993, nr 65 (339), dodatek telewizyjny drukowano wewnątrz gazety. Tłu-
maczono to dbałością o czytelników. W zamieszczonej na pierwszej stronie
notatce informowano, że: 

dodatek telewizyjny będziemy zamieszczać wewnątrz gazety. Zmiana ta jest wy-
nikiem sugestii naszych Czytelników, którzy w licznych telefonach do redakcji
zwracali nam uwagę, że osobny dodatek TV (nie wewnątrz gazety) to więcej kło-
potów niż ułatwień. Podkreślali, iż częste były sytuacje, że w sprzedaży znajdował
się magazyn „DS” ale brakowało dodatku TV. Bywało i tak, że zapominali poprosić
o dodatek, a sprzedawca nie zwracał na to uwagi. Dlatego właśnie od najbliższej
soboty dodatek TV zamieszczać będziemy wewnątrz magazynu „DS”. Wystarczy
wyjąć go i złożyć, by mieć w takim samym formacie jak dotychczas133. 

Można uznać za prawdopodobne, że ta decyzja miała również podłoże fi-
nansowe. Nowy dodatek liczył bowiem osiem stron, drukowany był w odcie-
niach szarości i nie zawierał ilustracji. Z publikacji dodatku TV zrezygnowano
na początku 1995 roku. Na pierwszej stronie podano informację, że wydawca,
nie chcąc podwyższać ceny gazety, będzie drukować program stacji telewizyj-
nych wewnątrz numeru134.

Wydaje się, że wydawca zrealizował zamierzenia, na których opierał się
model biznesowy nowej inicjatywy wydawniczej. Został stworzony produkt
wyróżniający się na rynku prasowym. „Dziennik Szczeciński” był atrakcyjny
zarówno dla czytelników, jak i dla ogłoszeniodawców. Marka była rozpozna-
walna, choć jej wprowadzenie było kosztowne. Po początkowym okresie ilość
powierzchni ogłoszeniowej w gazecie utrzymywano na stosunkowo stałym po-
ziomie, choć koszty wydawania tytułu były redukowane. Niekorzystna dla kon-
tynuowania działalności wydawniczej okazała się również zmiana trybu

133 Uwaga Czytelnicy, DS, 19.03.1993, nr 64 (338), s. 1.
134 „DS” bez dodatku telewizyjnego ale z programem tv, DS 6.01.1995, nr 5 (837), s. 1.
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wydawniczego „Kuriera Szczecińskiego”, z którym „Dziennik Szczeciński”
w tamtym okresie nie mógł już konkurować.

Wkładem „Dziennika Szczecińskiego” w rozwój lokalnego systemu praso-
wego było wprowadzenie stałych dodatków tematycznych. Z doświadczeń
w tym zakresie korzystały później redakcje „Kuriera” oraz „Głosu”. Wydawca
„DS” przewidywał, że publikowanie dodatków tematycznych będzie szansą na
sprzedaż powierzchni ogłoszeniowej. Drukowano je w szpiglu gazety. Były
to m.in.: „Hurtownik szczeciński” (ukazywał się we wtorki, zawierał ogłoszenia
sklepów i hurtowni z podanymi cenami oferowanych towarów), „Komputer
na co dzień” (ukazywał się w czwartki), „Parking” (wydawany w piątki, publi-
kowano tu teksty związane tematycznie z motoryzacją).

Na szczególną uwagę zasługują dwa autorskie dodatki, które ukazywały się
najdłużej, były publikowane regularnie co tydzień, posiadały własną winietę
i redaktorów prowadzących: „Na zdrowie. Cotygodniowy magazyn medyczny”
(w poniedziałki, od 13.09.1993, nr 214 (488) do 30.01.1995, nr 21 (853), uka-
zało się 70 numerów, redagującym przez cały okres był Artur Krzywkowski)
oraz „Rokendrolowiec szczeciński” (w środy, od 1.09.1993, nr 204 (478) do
26.01.1995, nr 18 (850), ukazały się 74 numery, redagował zespół, w skład któ-
rego wchodzili szczecińscy prezenterzy muzyczni podpisujący się pseudoni-
mami artystycznymi Sivy, JaBuszko, Tatinek). Ostatnim dodatkiem, który
otworzyła redakcja „Dziennika Szczecińskiego”, był „Dominica. Dodatek nie-
dzielny”. Zawierał on teksty dotyczące Kościoła katolickiego i ukazywał się
w wydaniu magazynowym od 6.01.1995, nr 5 (837) do 27.12.1995, nr 20 (852).

B. „Głos Wieczorny”

Pierwszy numer „Głosu Wieczornego” trafił do czytelników w piątek
8.04.1994 roku135. Wpis w Rejestrze Dzienników i Czasopism pochodzi z 25
kwietnia 1994 r. Tytuł zamknięto 7 lipca 1994 r. „Głos Wieczorny” wychodził
pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Była to gazeta popołudniowa,
dostępna w kioskach od godz. 13. Wydano 61 numerów liczących od 12 do 16
stron136 w formacie 42,1 cm na 29,4 cm. „GW” kosztował 2000 zł. Wydawcą
dziennika było Morze i Ziemia sp. z o.o. (dyrektorem był Wiesław Parchimo-
wicz), jednak w stopce redakcyjnej widniała również informacja: „Redaguje
Wydawnictwo »Głos« sp. z o.o.”. Siedziba redakcji mieściła się przy pl. Hołdu
Pruskiego 8, w tzw. budynku prasy. Nie podawano informacji o nakładzie.

135 Wydanie to było kolportowane bezpłatnie wśród przechodniów w rejonach głównych
węzłów komunikacyjnych Szczecina. Kolejny, już płatny numer z 11.04.1994 r. również
oznaczony był jako pierwszy.

136 Jedynie pierwszy numer liczył 16 stron, pozostałe wydania były 12-stronicowe.
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Skład redakcji przez cały okres istnienia dziennika pozostawał niezmienny.
Redaktorem naczelnym był Krzysztof Matlak (w tym czasie również redaktor
naczelny „Głosu Szczecińskiego”), zastępcą redaktora naczelnego – Przemy-
sław Borowiecki, sekretarzem redakcji – Maciej Baranowski, zastępcą sekre-
tarza redakcji – Przemysław Filipowiak. Resztę zespołu redakcyjnego stanowili:
Roman Ciepliński, Mirosław Ciupiński, Anita Dubińska, Agnieszka Kuchciń-
ska, Marek Klasa, Bożena Krzysztoforska, Grażyna Karaś, Elżbieta Krawczyk,
Ewa Ornacka, Elżbieta Przygoda, Jarosław Spirydowicz. 

Zapisy w stopce redakcyjnej wskazują, że inicjatorami powstania popołud-
niówki byli dziennikarze „Głosu Szczecińskiego” oraz tygodnika „Morze i Zie-
mia”. Redakcja nie ukrywała, że jest to wspólne przedsięwzięcie obu tytułów.
Świadczy o tym artykuł wstępny umieszczony w pierwszym numerze.

Szczecin nie ma gazety popołudniowej. Postanowiliśmy tę lukę wypełnić.
I oto jesteśmy. Po kilku tygodniach intensywnych przygotowań dziś pierwszy
krok. Programowego manifestu nie będzie. Obiecujemy tylko, że nie będziemy
nudni i patetyczni. Chcemy być gazetą wszystkich szczecinian. Gazeta powstała
w wyniku spotkania sąsiadów z jednego budynku przy pl. Hołdu Pruskiego: wy-
dawnictw „Morza i Ziemi” i „Głosu Szczecińskiego”. Postanowiliśmy połączyć
siły przy wydawaniu i redagowaniu „Głosu Wieczornego”. Pierwszy numer czy-
telnicy mają już w rękach. Mamy nadzieję, że odtąd będziecie codziennie sięgali
po „Głos Wieczorny”137.

Silne związki między „Głosem Wieczornym” a „Głosem Szczecińskim” nie
polegały jedynie na powiązaniu kapitałowym. W obu gazetach stosowano krzy-
żową promocję artykułów prasowych, co miało zachęcać czytelników do lek-
tury tekstów opublikowanych w siostrzanym tytule138.

W „Głosie Szczecińskim” promowanie nowego tytułu rozpoczęło się w wiel-
kanocnym numerze magazynowym z 2.04.1994 r. Na pierwszej stronie ukazała
się wtedy informacja o treści: „Już wkrótce w Szczecinie! Gazeta, jakiej nie
było i nie ma. Gazeta na którą czekacie: miejska, sensacyjna, wścibska. »GŁOS
WIECZORNY«”139. Komunikaty o podobnej treści ukazały się jeszcze w ko-
lejnych dwóch numerach: wtorkowym i środowym. W odniesieniu do nowego
projektu redakcyjnego dominowały w nich określenia: popołudniowy, sensa-
cyjny, wścibski, bulwarowy, niepowtarzalny. W numerze piątkowym opubliko-
wano informację: „To już dzisiaj! Gazeta, na którą czekałeś – popołudniowa,

137 Startujemy, GW, 8.04.1994, nr 1, s, 1.
138 Zabieg ten stosowany był bez ograniczeń ekonomicznych do momentu, kiedy ustawa

o podatku od towarów i usług nałożyła obowiązek odprowadzania podatków również
od usług reklamowych wykonywanych przez przedsiębiorcę na własną rzecz.

139 GS, 2.04.1994, nr 78, (14774).
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sensacyjna, bulwarowa. »Głos WIECZORNY« 16 stron – dziś wyjątkowo za
darmo. Od poniedziałku, nowa szczecińska gazeta w kioskach”140. Ilustracją
była trzyłamowa reprodukcja winiety „GW”.

Kolejnym etapem promocji nowego tytułu było opublikowanie w numerze
z 17 kwietnia całostronicowej reklamy zachęcającej do zamieszczania ogłoszeń
w „Głosie Wieczornym”. 

Istotnym elementem tych działań było regularne anonsowanie wybranego
artykułu z aktualnego wydania popołudniówki. Od 6 maja do 7 lipca 1994 r.
ukazały się (zawsze na pierwszej stronie) 42 takie zapowiedzi. 

Tabela 2. Liczba opublikowanych w „Głosie Szczecińskim” w okresie od 6 maja do
7 lipca 1994 r. zapowiedzi materiałów dziennikarskich z „Głosu Wieczornego”.

Tematyka anonsowanych materiałów Liczba zapowiedzi

polityka i politycy 11
gospodarka 6
policja i sensacja 5
infrastruktura miejska i mienie komunalne 4
społeczno-obyczajowe 4
kultura i rozrywka 4
niesklasyfikowane 2
nauka 2
edukacja i oświata 2
sport 1
zdrowie 1
suma 42

Źródło: badania własne.

Zamieszczony w tabeli rozkład tematyki zapowiadanych tekstów pokazuje, że
najczęściej poruszane były wątki dotyczące polityki oraz polityków. Jest to zwią-
zane z dużą przewidywalnością zdarzeń w tym kręgu tematycznym, co miało
pomóc w stworzeniu wrażenia aktualności popołudniówki. Na ten wysoki wynik
wpłynęły również wybory samorządowe, które odbyły się 19.06.1994 r. Spośród
11 zapowiedzi dotyczących polityki, dwie dotyczyły artykułów na temat kampanii
oraz wydarzeń związanych z przygotowaniami do głosowania, jedna – wyników
a cztery – wydarzeń będących wynikiem wyborów. Warto zaznaczyć, że część za-
powiedzi tekstów dotyczących polityki i polityków (zgodnie z zasadami redago-

140 GS, 8.04.1994, nr 82 (14779).
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wania materiałów dziennikarskich w prasie brukowej) skupiała się bardziej na 
zaprezentowaniu informacji ze sfery prywatnej bohaterów, niż na przedstawieniu
społecznego znaczenia podejmowanych przez nich decyzji, np.:

Cztery dni przed wyborami samorządowymi, Szczecińskie odwiedzi lider Po-
rozumienia Centrum, Jarosław Kaczyński. Tym razem nie przyjedzie sam, ani też
z liderami zaprzyjaźnionych partii. Kaczyński pojawi się w Szczecinie ze swoją na-
rzeczoną – jak mówią znawcy tematu – bardzo interesującą panią socjolog.

Szczegóły już dziś w „Głosie Wieczornym”141.

W niedzielę najwięcej emocji było w sztabie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Napięcie chłodzono piwem. W końcu jeden z kandydatów, który miał już pew-
ność, że zasili szeregi nowych radnych, zaproponował wysłanie samochodu po
dziesięć butelek szampana. Skończyło się tylko na pięciu. 

Tę i masę innych plotek z życia wyższych sfer Szczecina znajdziecie już dziś
w „Głosie Wieczornym”142.

Dziś będę musiał powiesić togę na kołek i zdać kolegom wszystkie sprawy –
powiedział Bartłomiej Sochański. Nowy prezydent Szczecina mieszka w seg-
mencie na Żelechowie, jeździ czteroletnim Passatem i ogląda wszystkie mecze
Mistrzostw Świata. W Mundialu stawia na Brazylię.

„Prezydentem zostałem zciekawości” – przeczytacie już dziś w„Głosie Wieczornym”143.

W „Głosie Wieczornym” sporadycznie promowano sobotnio-niedzielne wydania
„Głosu Szczecińskiego”. Dwukrotnie umieszczono przy poszczególnych tekstach od-
wołania do artykułów publikowanych w dzienniku regionalnym144 oraz dwukrotnie na
pierwszych stronach – informacje przygotowywane w specjalnej formie graficznej.

W numerze 4 z 14.04.1994 r. na str. 5 umieszczono również całostronicową
reklamę (tę samą, która 17 kwietnia ukazała się w „Głosie Szczecińskim”) za-
chęcającą do kupowania powierzchni ogłoszeniowej w obu dziennikach. 

Ukazanie się „Głosu Wieczornego” nie wpłynęło znacząco na zachowanie
wydawców pozostałych dzienników lokalnych. Pojawienie się nowego pisma
odnotowano jedynie na łamach „Głosu Szczecińskiego”. W czasie ukazywania
się „Głosu Wieczornego” nie zanotowano w nakładach ani w rozpowszech-
nianiu płatnym „Kuriera Szczecińskiego” znaczących spadków, które można
by powiązać z pojawieniem się dziennika bulwarowego. Ścisła korelacja mię-

141 GS, 25.05.1994, nr 120 (14815), s. 1.
142 GS, 21.06.1994, nr 142 (14837), s. 1.
143 GS, 6.07.1994, nr 155 (14850), s. 1.
144 Toksyczne eksperymenty, GW, 8.04.1994, nr 1, s. 3, oraz Szczecińsko-włoskie interesy Bońka,

GW, 3.06.1994, nr 37, s. 1.
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dzy nakładem a sprzedażą „KS” w okresie od kwietnia do lipca 1994 r., a także
stabilna liczba egzemplarzy tego dziennika rozdanych bezpłatnie może rów-
nież świadczyć o niepodejmowaniu przez wydawcę kroków zmierzających do
aktywnej walki z nowym tytułem.

„Głos Wieczorny” miał być miejską popołudniówką wypełniającą niszę pozos-
tawioną przez „Kurier”, który przekształcił się w dziennik poranny. Wydawca nie
wziął jednak pod uwagę negatywnych skutków wprowadzenia takiego rytmu wy-
dawniczego. Dziennik bulwarowy ukazywał się o godz. 13, co oznacza, że za-
mknięcie gazety musiało nastąpić najpóźniej o godz. 10. Dawało to redakcji
niewiele czasu na przygotowanie wydania i nie pozwalało na wykorzystanie jed-
nego z jej podstawowych walorów – aktualności. W praktyce redakcyjnej docho-
dziło do sytuacji, kiedy artykuły w popołudniowym „GW” i dostępnym tego
samego dnia porannym „Głosie Szczecińskim” zawierały te same informacje.

W tym czasie w Szczecinie panowała niekorzystna dla wprowadzenia nowego
dziennika sytuacja rynkowa. Ukazywały się już cztery dzienniki: „Głos Szczeciński”;
tradycyjnie cieszący się popularnością w mieście, postrzegany jako poruszający
mniej poważną tematykę i posługujący się stylem bliższym czytelnikowi „Kurier
Szczeciński”; korzystająca z ogólnopolskiej marki, tematycznie najbliższa stolicy
regionu „Gazeta na Pomorzu”; oraz typowo lokalny, kolorowy i nowocześnie re-
dagowany „DS Dziennik Szczeciński”. Wprowadzenie piątego dziennika (czwar-
tego sprofilowanego pod kątem informacji miejskich) miało niewielkie szanse
powodzenia.

„Głos Wieczorny” okazał się nieatrakcyjny dla reklamodawców. Liczba
ogłoszeń systematycznie spadała. Po sześciu tygodniach ukazywania się tytułu
ogłoszenia praktycznie zniknęły z gazety. Później notowano już jedynie poje-
dyncze reklamy zajmujące stosunkowo mało miejsca.

Tabela 3. Średnia liczba stron ogłoszeniowych145 (w zaokrągleniu do liczby całkowitej).

Nry wydań Liczba stron ogłoszeniowych

1-9 4
10-19 4
20-29 1
30-39 0
40-49 0
50-59 0
60-61 0

Źródło: badania własne. 

145 Jako kolumnę ogłoszeniową potraktowano stronę zajętą reklamami w co najmniej 50 proc.
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Kolejnym czynnikiem ekonomicznym była cena „Głosu Wieczornego”. Czy-
telnik musiał zapłacić za nowy tytuł 2000 zł (oprócz pierwszego, bezpłatnego
numeru), czyli tyle samo, ile za produkty konkurencji.

Tabela 4. Cena wydań codziennych i weekendowych „Głosu Wieczornego”, „Głosu
Szczecińskiego”, „Kuriera Szczecińskiego” i „Dziennika Szczecińskiego” w 1994 r.

Tytuł Wydanie codzienne Wydanie magazynowe

Głos Wieczorny 2000 brak
Głos Szczeciński 2000 4000
Kurier Szczeciński 2000 4000
Dziennik Szczeciński 2000 3000

Źródło: badania własne.

„Głos Wieczorny” był tańszy od konkurencji jedynie w piątki, ponieważ 
magazynowe wydania pozostałych tytułów (piątkowe „Kuriera” i „DS” oraz
sobotnie „Głosu Szczecińskiego”) kosztowały 3 tys. zł lub 4 tys. zł. Popołud-
niówka nie oferowała jednak typowego magazynu, wydanie weekendowe było
zbudowane w podobny sposób jak numery w pozostałych dniach wydawni-
czych. Wydawca lokalnego tabloidu nie umieszczał również dodatku z tygod-
niowym programem telewizyjnym. Takie wydawnictwo znajdowało się
natomiast w magazynach pozostałych tytułów.

Kolejną ekonomiczną przyczyną nieudanego wprowadzenia nowego dzien-
nika była konieczność ponoszenia przez wydawcę kosztów związanych z utwo-
rzeniem drugiego tytułu. O ile sama działalność redakcyjna mogła być
prowadzona w ramach pracy dziennikarzy i redaktorów na rzecz gazety po-
rannej, o tyle koszty zewnętrzne w postaci opłat dla agencji informacyjnych,
druku oraz kolportażu były niewspółmiernie wysokie do zysków czerpanych
ze sprzedaży powierzchni ogłoszeniowej.

Trudno w tej chwili wskazać, czy tabloid o charakterze lokalnym miałby
w połowie lat 90. szansę na przetrwanie. Niewątpliwy sukces „Super Expressu”,
a dziesięć lat później dziennika „Fakt” oraz poczytność kolorowych magazy-
nów zajmujących się plotkami z życia znanych osób związanych z rozrywką
wskazują, że istniało zapotrzebowanie na tego typu treści. Powinny być one
jednak dostarczone w odpowiedniej, atrakcyjnej czytelniczo formie.

W pierwszym numerze „Głosu Wieczornego” opublikowano sondę redak-
cyjną, z której wypływał optymistyczny wniosek, że taki projekt o zasięgu lo-
kalnym miał szansę powodzenia:
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Czy w Szczecinie potrzebna jest popołudniówka?
Małgorzata Sobiesińska, gospodyni domowa
W popołudniówce powinny być najświeższe wiadomości. Nieodzowny byłby

również informator o tym, gdzie można najtaniej kupić artykuły codzienne. Nie
chciałabym, aby gazeta była przeładowana polityką. Mamy jej wszyscy po
dziurki w nosie. Powinno być więcej rozrywki i lekkiej informacji. Teraz mam
małe dziecko więc specjalnie nie mam czasu czytać gazet od deski do deski.

Waldemar Roszkiewicz, pracownik policji
Oczywiście, przydałaby się taka gazeta, w której by można przeczytać, co

wydarzyło się rano w Szczecinie, czym żyje miasto i jego mieszkańcy. Polityki
mamy ostatnio dosyć dużo, więc chciałbym, aby forma była trochę lżejsza.

Jacek Kępa, pracownik kantoru
Przydałaby się bulwarówka. Chciałbym w niej przeczytać po prostu wszystko.

Jeżeli polityka, to tylko regionalna, najświeższe informacje ze Szczecina146.

Należy jednak zadać pytanie, czy w Szczecinie istniał wystarczająco bogaty
krąg osób, które mogły stać się bohaterami tego typu tekstów. Sama redakcja
miała problemy z odnalezieniem postaci, których miałyby dotyczyć publiko-
wane w bulwarówce artykuły. Grono lokalnych „celebrytów” ograniczało się
do polityków (posłów, senatorów, prezydentów miasta), sportowców (zawod-
ników piłkarskiego klubu Pogoń Szczecin) i dziennikarzy, przy czym grupa ta
nie była liczna, a poszukiwanie pretekstu do plotek sprawiało wrażenie prób
niemalże desperackich.

Przykładem są teksty z pierwszego numeru bulwarówki. W artykule Komunia
u Leśniaków dziennikarz relacjonuje, że zadzwonił do domu pochodzącego ze
Szczecina piłkarza Marka Leśniaka, aby zapytać, jak sportowiec zareagował
na niespodziewane powołanie do kadry narodowej. Piłkarza nie zastał, więc
postanowił poinformować czytelników o zbliżającej się uroczystości z okazji
Pierwszej Komunii jego córki.

Trener Henryk Apostel w miejsce kontuzjowanego Wojciecha Kowalczyka
powołał do kadry piłkarzy Marka Leśniaka. Wiadomość tę przekazano w tonie
sensacji. Toteż próbowaliśmy telefonicznie porozmawiać z Markiem, jak zarea-
gował na tę nominację. Leśniaka nie zastaliśmy w domu. Spytaliśmy zatem
żonę Annę o reakcję męża. […]

Mąż zapewne jest na treningu?
– Nie. Pojechał z synem Wojtkiem do Langenfeldu, gdzie nasza ośmioletnia

latorośl gra mecz w Bayer Leverkusen. […]
– Córka pewnie też kibicuje bratu...
– Marta nie interesuje się aż tak futbolem, jak zwykle pojechała na konie.

146 GW, 8.04.1994, nr 1, s. 3.
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– Czyli siedzi pani sama w domu i po prostu się nudzi...
– Ależ skąd, nie mam czasu na nudę. Marta w niedzielę przystępuje do Pierw-

szej Komunii Świętej i w domu trwają przygotowania do tej ważnej dla nas uro-
czystości. Chcemy, by wypadła bardzo okazale. […]

Proszę w imieniu nowej szczecińskiej gazety „Głosu Wieczornego” pozdrowić
Marka. A pani dziękujemy za rozmowę147.

Tekstem znajdującym się najwyżej na pierwszej kolumnie148 tego wydania
był artykuł Nagroda za dynamizm. Szczecińska TVP partnerką CNN?!

Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł, szef szczecińskiego
ośrodka telewizyjnego Jacek Kamiński dostał propozycję nie do odrzucenia.
Może ona odmienić życie nie tylko jego, ale także wszystkich szczecińskich
dziennikarzy telewizji państwowej.

Wśród środowisk amerykańskiego biznesu pojawił się pomysł, aby stworzyć
stałą sieć stacji telewizyjnych, rozsianych w różnych punktach kuli ziemskiej.
W skład sieci weszłoby łącznie czterdzieści osiem stacji, zarówno o zasięgu po-
nadkontynentalnym, jak i szereg stacji regionalnych. Każda z nich w ciągu doby
miałaby swoje pół godziny i przez ten czas, w najbardziej interesującej formie,
musiałaby przedstawić informacje z miasta i kraju, z którego by nadawała.

Właśnie do tej sieci zaproponowano przystąpienie m.in. szczecińskiemu
ośrodkowi telewizyjnemu. Dlaczego Szczecin?, zgłosił natychmiast pretensje
ośrodek warszawski. „Bo tylko tu są naprawdę dynamiczni ludzie” – odpowie-
dzieli (zresztą zgodnie z prawdą) Amerykanie149.

Artykuł ten został opublikowany prawdopodobnie nie tylko ze względu na
typowe dla prasy tabloidowej „plotkarskie” i „celebryckie” znamiona informa-
cji, ale również miał dać pretekst dziennikarzom telewizyjnym do przedstawie-
nia nowej miejskiej gazety. Tekst wzbudził reakcje ze strony lokalnego ośrodka
TVP. Następnego dnia, w sobotnio-niedzielnym magazynie „Głosu Szczeciń-
skiego” ukazała się sonda redakcyjna na temat „Głosu Wieczornego”. Jedną
z wypowiadających się osób była Kinga Brandys ze szczecińskiego ośrodka
TVP. Podkreśliła ona, że informacja o współpracy OTV z CNN mĳa się
z prawdą.

Kinga Brandys – OTV Szczecin:
W ośrodku telewizyjnym, pierwszą reakcją na nową gazetę było niestety roz-

czarowanie. Dlaczego? Format podobny do „Kuriera”, tradycyjny układ infor-

147 Komunia u Leśniaków, GW, 8.04.1994, nr 1, s. 1.
148 Z powodu charakterystycznego łamania kolumn trudno wskazać jednoznacznie na

główny artykuł czołówkowy danego wydania.
149 Nagroda za dynamizm. Szczecińska TVP partnerką CNN?!, GW, 8.04.1994, nr 1, s. 1.
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macji i olbrzymie reklamy. Nie znaczy to jednak, że nie cieszymy się z obecności
„Głosu Wieczornego” na prasowym rynku.

Dzięki tej gazecie dowiedzieliśmy się o... powiązaniach OTV Szczecin
z CNN, o czym wcześniej oczywiście nikt tutaj nie wiedział!

Uważam, że gazeta popołudniowa jest strzałem w dziesiątkę. Ludziom bra-
kuje takiej prasy. Dziennikarzom z nowej ekipy życzę sukcesów i połamania
pióra. Trzymam kciuki za nową, szczecińską gazetę150.

Redakcja – zgodnie z technikami tabloidowymi – decydowała się na publi-
kację tekstów, których zadaniem było nie tyle poinformowanie, ile wpłynięcie
na emocje odbiorcy. W „Głosie Wieczornym” ukazywały się materiały, które
można określić jako obrazki przedstawiające konkretne sytuacje, do których
dochodziło w Szczecinie. Ich wartość informacyjna była nikła, nie było moż-
liwe zweryfikowanie ich prawdziwości, miały one jedynie zaszokować czytel-
nika oraz świadczyć o tym, że reporterzy „GW” wiedzą wszystko nawet o mniej
oficjalnej stronie życia miasta. Prawdopodobnie, miała być to przeciwwaga
dla tekstów o osobach publicznych, głównie przedstawicielach władzy. Mate-
riały te charakteryzowały się potocznym słownictwem, nieraz zawierającym
wulgaryzmy stosowane również w nagłówkach.

Jako przykłady można przytoczyć dwa teksty – tym bardziej znamienne dla pro-
jektu redakcyjnego, że ukazały się w pierwszym numerze „Głosu Wieczornego”.

Burdel na kółkach
Na nocne łowy wyszły „panienki”. Zaobserwowaliśmy je na Kaszubskiej

w okolicach dawnego kina „Derby”. Dziewczęta oferowały swe usługi w obsta-
wie dwóch alfonsów.

Jeden z taksówkarzy poinformował nas, że jest to nietypowy odłam prosty-
tutek. Nie wykonują one usługi ani w domu własnym, ani u klienta. Ich miejscem
pracy jest samochód zainteresowanego dżentelmena. W pewnej chwili pojawił
się amator seksu za pieniądze. Po dobiciu targu farbowana blondynka wsko-
czyła do mercedesa i odjechała151.

Jedwabiste skarpetki
Dworcową idzie młoda para. On przystojny, ona o subtelnych rysach twarzy.

W pewnej chwili dziewczyna gwałtownie skręca do witryny sklepu z bielizną.
– Ale zajebiste skarpetki! – krzyknęła z zachwytu.
Po chwili młodzi poszli dalej. Scenę obserwował nasz reporter. Podszedł do

wystawy i przyjrzał się owym skarpetkom. Były raczej jedwabiste. No cóż, wi-
docznie dziewczyna miała mierne pojęcie o delikatnych dzianinach152. 

150 Głos Wieczorny raczkuje, GS, 9-10.04.1994, nr 83 (14778), s. 1.
151 Burdel na kółkach, GW, 8.04.1994, nr 1, s. 1.
152 Jedwabiste skarpetki, GW, 8.04.1994, nr 1, s. 3.
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Na szczecińskim rynku prasowym, wiadomości dotyczące spraw obyczajo-
wych mogły być szczególnie zaskakujące dla odbiorców, którym działające tu
tytuły nie dostarczały konsekwentnie ogłoszeń agencji towarzyskich. Zwyczaj
ten, wynikający z nieoficjalnego porozumienia wydawców, zawartego już
w momencie przyjmowania tytułów mocą decyzji Komisji Likwidacyjnej, utrzy-
mał się do czasu powstania „Głosu Dziennika Pomorza”, który na swoich ła-
mach dopuścił zamieszczanie tzw. ogłoszeń towarzyskich, co było zgodne
z tradycją prasy ukazującej się na terenie byłego województwa koszalińskiego,
w tym wypadku „Głosu Pomorza” i „Głosu Koszalińskiego”. Ten rodzaj wia-
domości publikowanych na łamach „Głosu Wieczornego” szedł w parze z jed-
noczesnym systematycznym spadkiem liczby informacji dotyczących
Szczecina i okolicznych gmin, co przy założeniu lokalnego charakteru dzien-
nika było poważnym odstępstwem od projektu redakcyjnego. Należy podkre-
ślić, że w tym czasie zarówno „Głos Szczeciński”, jak i „Kurier Szczeciński”
oferowały już czytelnikowi bogaty serwis agencyjny zawierający informacje
z kraju i ze świata.

Istotnym elementem, który mógł wpłynąć na likwidację tytułu, było powie-
lanie informacji w obu dziennikach wydawcy. Czytelnik, mimo że w odmiennej
formie, wciąż jednak otrzymywał te same doniesienia, dodatkowo – w bulwa-
rówce zubożone. Wydaje się, że dziennik popołudniowy nie dysponował wy-
starczającą wartością dodaną, która mogłaby zachęcić odbiorców prasy do
kupna drugiej gazety, a rozbudowywanie wzmianek publikowanych na ostat-
niej kolumnie dziennika porannego i umieszczenie ich na pierwszej stronie po-
południówki, nie pozwalało na wystarczające odróżnienie obu tytułów.

Osoby redagujące „Głos Szczeciński” nie zdecydowały się na jednoznaczne
sprofilowanie dziennika porannego, który wciąż miał pozostawać „gazetą dla
wszystkich”. W „GS” publikowano informacje, które w zamierzeniu miały być
zarezerwowane dla bulwarówki. W obu dziennikach głównymi informacjami
na pierwszej stronie były teksty dotyczące dramatycznych wydarzeń, takich
między innymi jak: napad na kasy PZU przy ul. Matejki, śmierć stróża hur-
towni przy ul. Krasińskiego, strzelanina przy ul. Koński Kierat, pogryzienie
przez psa 5-letniego chłopca w Sownie. 

„Głos Wieczorny” nie oferował czytelnikowi atrakcyjnej oprawy graficznej,
która jest cechą charakterystyczną tabloidów. Nowy tytuł nie wybĳał się pod
względem szaty graficznej na tle codziennej prasy szczecińskiej. Efektem niskiej
jakości druku była niewystarczająca jakość zdjęć, która w niektórych przypad-
kach nie pozwalała nawet na zidentyfikowanie sceny przedstawionej na repro-
dukowanych fotografiach.

Wymieniając przyczyny nieudanego wprowadzenia lokalnej popołudniówki,
należy zauważyć też sposób promowania tytułu w „Głosie Szczecińskim”. 
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Całostronicowa reklama ukazała się w dzienniku porannym tylko raz. Nie wy-
korzystano więc szansy na stworzenie nowego, atrakcyjnego dla reklamodaw-
ców, kanału dotarcia do odbiorcy. Cykl wydawniczy obu dzienników wymuszał
publikowanie w gazecie porannej zapowiedzi tekstów, które ukazywały się tego
samego dnia w popołudniówce, co oznacza, że teksty te były przygotowywane
dzień wcześniej. Nie istniała możliwość podkreślania aktualności, jednej z naj-
ważniejszych cech, która miała wyróżniać „Głos Wieczorny”. Z oczywistych
powodów nie były to więc informacje „z ostatniej chwili”. Brak szerszej kampanii
reklamowej sprawił, że promocję nowego tytułu można uznać za nieadekwatną
do założeń oraz nieskuteczną. Dziennikarze pracujący w tym czasie w „Głosie
Szczecińskim” promocję zewnętrzną bulwarówki oceniają jako „niewystarcza-
jącą”153, w porównaniu z działaniami wydawców innych tytułów prasowych, które
wprowadzono na rynek po 1990 r. Jako przykłady można podać wynajęcie przez
redakcję tramwaju i oznaczenie go kolorami i marką „Dziennika Szczecińskiego”;
bezpłatne rozdawnictwo gazety przez osoby ubrane w stroje kolorystycznie zwią-
zane z winietą dziennika (w przypadku „Hallo Szczecin”); rozbudowaną, wielo-
kanałową dystrybucję „MM Moje Miasto Szczecin”.

„Głos Wieczorny”, mimo że ukazywał się jedynie przez trzy miesiące, należy
uznać za znaczącą inicjatywę wydawniczą. Był to jeden z pierwszych tabloi-
dów, który pojawił się na polskim rynku prasowym. Właściciele „Głosu Szcze-
cińskiego”, zauważając szansę zwiększenia zysków, próbowali stworzyć kolejny
kanał dystrybucji treści i nowy produkt, który mogliby zaproponować rekla-
modawcom. „GW” był więc sygnałem usamodzielniania się wydawców pra-
sowych po zmianach własnościowych wprowadzonych w wyniku sposobu
likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch. 

C. „Hallo Szczecin”

Aż do 2004 r., przez ponad dziewięć lat od czasu zamknięcia „Dziennika
Szczecińskiego”, żaden wydawca nie zdecydował się na uruchomienie w Szcze-
cinie nowego codziennego tytułu prasowego. Kolejną taką próbą było dopiero
„Hallo Szczecin”154, którego pierwszy numer ukazał się 24 kwietnia 2004 r.

153 Wywiad z J. Sudołem.
154 Zgodnie z zasadami ortografii, w języku polskim dopuszczana jest jedynie forma „halo”

(Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, E. Polański (red.), PWN,
Warszawa 1997, s. 224). Decyzja wydawcy o nadaniu gazecie takiego tytułu była prawdo-
podobnie spowodowana obecnością w Rejestrze Dzienników i Czasopism, zgłoszonego
cztery lata wcześniej jako dwutygodnik, tytułu „Halo Szczecin” (rejestracja z 23.11.2000 r.,
wydawca: Zachodniopomorskie Centrum Prasowe Dziennikarska sp. z o.o., red. naczelny:
Jacek Jasiewicz). Nigdy nie rozpoczęto wydawania pisma „Halo Szczecin”.
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Wpis w sądowym rejestrze pochodzi z 20 maja 2004 r. Pięć wydań z numerem
0 było kolportowanych bezpłatnie bezpośrednio do odbiorców w głównych
punktach miasta. Tytuł ukazywał się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki,
środy i piątki. Liczba stron wynosiła od 12 do 16, format: 42 cm na 31,5 cm.
Ukazały się 93 numery (razem z bezpłatnymi), ostatni: 15 grudnia 2004 r. Ga-
zeta kosztowała 1 zł. Wydawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Zapol, dyrektorem wydawnictwa: Witold Jabłoński. Drukiem zajmowała się
Kema. Nakład gazety wynosił od 20 tys. egz. podczas drukowania wydań bez-
płatnych, przez 10 tys. egz., do 8 tys. od 27.09.2004, nr 55 (60)155. Pismo nie
było zgłoszone do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Redaktorem naczelnym był Janusz Sudoł, sekretarzem redakcji: Maria Mar-
kiewicz. Od 18.08.2004, nr 38 (43) pełniącą obowiązki, a od 6.09.2004, nr 46
(51) redaktor naczelną była Maria Markiewicz. Janusz Sudoł nadal współpra-
cował z redakcją, a na łamach „Hallo Szczecin” publikowano jego felietony
i komentarze. W skład zespołu redakcyjnego, przez cały okres wydawania ga-
zety, wchodziły (łącznie ze współpracownikami, fotoreporterami, redaktorami
technicznymi) 43 osoby. 11 dziennikarzy wcześniej pracowało w „Głosie Szcze-
cińskim” (w tym siedmiu, którzy odeszli po przejęciu gazety przez nowego wła-
ściciela w 2000 r.).

Promocja tytułu prowadzona była jeszcze przed jego otwarciem. W pierw-
szym etapie rozdawano ulotki przechodniom w głównych węzłach komunika-
cyjnych miasta. Wynajęci przez redakcję pracownicy ubrani byli w żółte kurtki
z logo gazety. W tekście umieszczonym na ulotkach dziennikarze zapowiadali,
że planują „promować nową wizję miasta”156 oraz podkreślali, że zapraszają
czytelników do współredagowania gazety. Głównym punktem w drugiej fazie
promowania „Hallo Szczecin” był bezpłatny kolportaż pierwszego numeru
podczas meczu piłkarskiego drużyn Pogoni Szczecin i Jagiellonii Białystok 8
maja 2004 roku. W trzeciej części procesu kolejne wydania były rozdawane na
ulicach oraz w środkach komunikacji miejskiej, nie tylko przez wynajęte osoby,
ale również przez dziennikarzy, a także kolportowane do skrzynek pocztowych.
Akcję zakończono 24 maja 2004 r., wraz z ukazaniem się pierwszego płatnego
numeru.

Wydanie nowego dziennika nie wpłynęło na nakłady oraz wyniki sprzedaży
dwóch dużych gazet regionalnych. Według raportów składanych do Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy nie zanotowano znaczących wahań we wskaźni-
kach obejmujących okres od stycznia do grudnia 2004 r. Z danych ZKDP wy-
nika również, że obaj wydawcy dzienników regionalnych nie zwiększyli liczby

155 Wydawca używał w stopce określenia „średni nakład”.
156 Fragment tekstu ulotki promującej „Hallo Szczecin”, kwiecień 2004.
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egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie. Pojawienie się na lokalnym
rynku prasowym nowego tytułu wywołało jednak publiczną dyskusję. Jako
przykład można podać debatę na temat publikowania w „HS” płatnych ogło-
szeń Urzędu Miasta, która toczyła się we wrześniu 2004 r. na łamach „Hallo
Szczecin” i „Kuriera Szczecińskiego”157.

Pierwsze rozmowy na temat zamknięcia tytułu odbyły się w drugiej połowie
listopada 2004 r. Zespół redakcyjny przekonał wydawcę, aby utrzymał „Hallo
Szczecin” do końca roku, w okresie świąteczno-noworocznym miałyby ukazywać
się numery specjalne. Ostatnie wydanie miało zawierać informację o zawiesze-
niu, ale nie likwidacji pisma. Jednak 14 grudnia redaktor naczelny otrzymał de-
cyzję wydawcy o zaprzestaniu druku gazety po 15 grudnia 2004 roku158.

„HS” nie osiągnęło planowanego celu handlowego. W zamierzeniach sto-
sunek powierzchni ogłoszeniowych do treści redakcyjnych miał wynosić 1:2159.
Sporadycznie występowały kolumny, w których ogłoszenia zajmowały co naj-
mniej połowę powierzchni. Aktywnie natomiast wykorzystywano możliwość
sprzedaży powierzchni reklamowej na pierwszej stronie.

Należy podkreślić, że „Hallo Szczecin” wydawano w trudnych warunkach
rynkowych. Jakość druku bezpośrednich konkurentów – „Głosu” oraz „Ku-
riera” – stała już na wysokim poziomie; oba dzienniki wydawane były w tech-
nologii full-color. Gazecie nie udało się wykorzystać powodzenia, które zdobył
na ogólnopolskim rynku prasowym tabloidowy styl komunikacji. W tamtym
czasie sukcesy osiągał dziennik „Fakt”, którym inspiracje było widać w oprawie
graficznej „Hallo”. Silna konkurencja przyczyniła się do tego, że trudno było
w tamtym okresie zaproponować czytelnikom nowatorski produkt. Wydaje się,
że redakcja planowała zbudować markę dziennika na podobnych założeniach,
jakie stanowiły przesłanki do powołania przez Agorę w listopadzie 2005 roku
tytułu „Nowy Dzień”. Koncepcja „grzecznego tabloidu” w obu przepadkach
nie zakończyła się sukcesem. Można więc powiedzieć, że „Hallo Szczecin”
przegrało pojedynek nie tylko z dziennikami lokalnymi, ale również z ogólno-
polskim „Faktem”.

Kolejnym powodem braku sukcesu nowej inicjatywy wydawniczej była po-
lityka finansowa wydawcy w zakresie ustalania ceny egzemplarzowej. „Hallo
Szczecin” kosztowało 1 zł. Tytuł był więc tańszy od konkurencyjnych dzienni-
ków, jednak czytelnik musiał za niego zapłacić tyle samo, co za „Fakt”.

157 M.in.: A. Ratuszyński, Z miejskiej kasy. Płacą z sympatii?, KS, 3.09.2004, s. 4; A. Ratuszyński,
Magistrat ogłasza przetarg na gadżety. Kupuj gdzie chcesz, byle w Zapolu, KS, 17.09.2004, s. 4;
J. Sudoł, Kurierowski dylemat: Dziennikarze czy akcjonariusze?, HS, 20.09.2004, nr 52 (57),
s. 3; M. Markiewicz, Konkurencyjna sztuka donosu, HS, 27.09.2004, nr 55 (60), s. 2.

158 Wywiad z J. Sudołem.
159 Ibidem.
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Przyczyny niepowodzenia „Hallo Szczecin” można upatrywać również
w działaniach wynikających z prób połączenia w jednym tytule trzech forma-
tów: informacyjnego, publicystyczno-opiniotwórczego oraz tabloidowego. Re-
dakcja przygotowywała jako jeden produkt: dziennik, który nie mógł
konkurować aktualnością ze względu na tryb wydawniczy; tabloid, który unikał
tematów plotkarskich i sensacyjnych; pismo publicystyczne o zewnętrznych
cechach dziennika informacyjnego i bulwarowego. Tak niejednoznacznie sfor-
mułowana oferta nie była skierowana do konkretnej grupy docelowej. Niespój-
ność warstwy treściowej z zewnętrznymi graficznymi wyróżnikami mogła
powodować niechęć potencjalnych odbiorców. Zarówno czytelnicy tabloidów,
jak i prasy informacyjnej, mogli czuć się rozczarowani nowym tytułem.

D. „MM Moje Miasto Szczecin”
„MM Moje Miasto Szczecin” było najnowszą – w kategorii dzienników –

inicjatywą wydawniczą w Szczecinie i jedyną z utworzonych w omawianym
okresie, która ukazywała się do 2014 roku.

Pierwszy numer wyszedł 12 października 2006 r. Podczas kwerendy nie od-
notowano wpisu dotyczącego tytułu w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Pismo, w początkowym okresie, ukazywało się w czwartki jako tygodnik. Od
21 maja 2007 r. „MM Moje Miasto” wydawano również w poniedziałki. Oba
wydania były kolportowane bezpłatnie. Format papieru wynosił 36 cm na 27
cm, druk zlecono drukarni Presspublica w Koninku, od 20.12.2007, nr 51 (63):
drukarni „Rondo” w Koszalinie. Wydawcą były Media Pomorskie sp. z o.o.,
a od 4.01.2008, nr 1 (64): Media Regionalne sp. z o.o. „MM Szczecin” było
częścią projektu wydawcy, który planował uruchomić bliźniacze pisma w więk-
szych miastach w Polsce. Udało się wydać „MM Moje Miasto Lublin” (od
20.03.2008 r.) oraz „MM Moje Miasto Zielona Góra” (od 31.10.2010 r.).

Właścicielem „MM” był koncern Mecom, który występował również jako
wydawca „Głosu Szczecińskiego”. Oba tytuły przygotowywały jednak odrębne
redakcje, kierowane przez niezależnych redaktorów naczelnych. Redaktorem
naczelnym „MM Moje Miasto Szczecin” był Roman Kubiak, zastępcą Maciej
Gładysiewicz, sekretarzami redakcji Jarosław Jaz oraz Grzegorz Kaźmierczak.
Od 4.01.2007, nr 1 (13) funkcję redaktora naczelnego objął Gładysiewicz.

Tytuł, jako jedyny spośród nowych inicjatyw wydawniczych, zgłoszono do
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Jednak raportowane tam dane dotyczyły
„MM Moje Miasto” jako całości. Wyniki stanowiły więc zsumowane nakłady
tytułów ukazujących się zarówno w Szczecinie, jak i Lublinie oraz w Zielonej
Górze. Również wydanie poniedziałkowe było sumowane z czwartkowym. 
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Jak wynika z danych ZKDP, nowy tytuł nie zachwiał układem sił na lokal-
nym rynku prasy codziennej. Wskaźniki „rozpowszechniania płatnego razem”
dla „KS”, „GS” i „GWS” nie uległy zmianie. Należy zaznaczyć, że w pierw-
szych miesiącach ukazywania się „MM” nakład bezpłatnego tytułu wahał się
między 100 tys. a 120 tys. egz., co w mieście, którego populacja liczyła ok.
400 tys. mieszkańców, było niezwykle znaczącą inwestycją. Wysokość nakładu
„MM Moje Miasto” jednak systematycznie malała. Oprócz powodów eko-
nomicznych można wskazać decyzje wydawcy o rozpoczęciu wydawania ko-
lejnych mutacji gazety w innych miastach.

„MM Moje Miasto Szczecin” nie stanowiło konkurencji dla dzienników re-
gionalnych ukazujących się w latach 2006-2014. Można wskazać trzy przy-
czyny takiego stanu rzeczy. Ukazujące się dwa razy w tygodniu pismo
konstruowane był jako magazyn. Powodem była obecność na rynku „Głosu
Szczecińskiego”, którego wydawcą były również Media Regionalne. W celu
uniknięcia kanibalizacji tytułów, „MM” pozycjonowano jako tygodnik z prze-
wagą treści publicystycznych oraz interwencyjnych, w odróżnieniu od infor-
macyjnego i newsowego w swoim charakterze „GS”. Drugim powodem była
programowa sublokalność. Ze względu na układ kolumn głównym materia-
łem każdego wydania był artykuł dotyczący konkretnej dzielnicy, co miało od-
różnić tytuł od dzienników skupiających się na wydarzeniach regionalnych
lub ogólnopolskich. Trzecim elementem ograniczającym możliwość konku-
rencji był bezpłatny, bezpośredni sposób kolportażu „MM Moje Miasto
Szczecin”. Nie bez znaczenia pozostaje również obniżanie nakładu. Stop-
niowo zmieniano również sposób kolportażu, ograniczając go jedynie do systemu
traffic: „MM” można było otrzymać w głównych punktach komunikacyjnych
miasta. Gazeta nie była dystrybuowana, jak wcześniej, do skrzynek poczto-
wych oraz sklepów. Ograniczono także liczbę mutacji, a w 2012 r. zlikwido-
wano wydanie poniedziałkowe. Od 4 grudnia 2014 r. tygodnik ukazuje się jako
„Nasze Miasto Szczecin”160. Decyzja była związana z unifikacją bezpłatnych
tytułów wydawanych przez Polskapresse w całym kraju.

160 www.mmszczecin.pl/498977/tygodnik-mm-szczecin-to-teraz-nasze-miasto-milej-lektury
(4.12.2014 r.).
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2. Lokalność jako kategoria redakcyjna
Wszystkie otwarte po 1990 r. szczecińskie inicjatywy wydawnicze, mające

charakter dzienników, były tytułami lokalnymi. Ukazywały się w obrębie miasta
i w założeniu miały traktować głównie o problemach dotyczących jego miesz-
kańców. Analizując treść artykułów wstępnych zamieszczonych w pierwszych
numerach, zauważyć można wiele sygnałów, które zapowiadają szeroko pojętą
lokalność jako jedną z głównych części projektów redakcyjnych.

Redakcja „Głosu Wieczornego” określała dziennik jako „gazetę wszystkich
szczecinian”161. W „Dzienniku Szczecińskim” czytaliśmy, że dziennikarze
chcieli informować o „sprawach i problemach wspólnych nam wszystkim”162

i planowali przeznaczyć dwie strony „dla szczecińskich kibiców i wszystkich,
którzy interesują się sportem”163. Redaktor naczelny „Hallo Szczecin” podkre-
ślał, że tytuł miał być „gazetą dla każdego szczecinianina, któremu zależy na
dobru własnego miasta”164. W artykule wstępnym do numeru pierwszego „MM
Moje Miasto Szczecin” redaktorzy zapewniali, że dziennikarze będą „pisać
o sprawach bardzo nam bliskich – o naszych osiedlach, dzielnicach, mieście,
w którym żyjemy. Chcemy pisać o naszych sprawach”165. 

A. Organizacja hierarchii treści
Podstawowym elementem, za pomocą którego redakcje realizowały postulat

lokalności, była organizacja publikowanych treści. Analiza wskazuje, że tema-
tyka dotycząca Szczecina leżała w kręgu zainteresowań wszystkich wydawców. 

W „Dzienniku Szczecińskim” o hierarchii wiadomości świadczył wyraźny
podział gazety na sekcje. Strona druga poświęcona była informacjom z re-
gionu, kraju i świata, sekcja wiadomości lokalnych zajmowała kolumny 3-5
i wyróżniona była paginą „Miasto i okolice”. Na kolejnym miejscu umiesz-
czono dział „Rynek i gospodarka”, który również zapełniały materiały dzien-
nikarskie dotyczące Szczecina. Rozkładówkę full-color budowano z artykułów
o profilu magazynowym (paginy: „Magazyn”, „Rozmaitości”, „Fotoreportaż”)
a dopiero na dalszych stronach zamieszczano teksty agencyjne z kraju i ze
świata. W podobny sposób przygotowywane były strony sportowe. Główne
miejsce na ostatniej barwnej kolumnie zajmowały materiały dotyczące wyda-
rzeń lokalnych.

161 Startujemy, GW, 8.04.1994, nr 1, s, 1.
162 Drodzy Czytelnicy!, DS, 7.02.1994, nr 1, s. 1.
163 Ibidem.
164 Zmieńmy ten obrazek, HS, 5.05.2004, nr 0 (5), s. 2.
165 Dzień dobry, MM, 12.10.2006, nr 1, s. I.
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„GW” charakteryzował się ustabilizowanym układem treści. Można wyróż-
nić cztery sekcje tematyczne: newsową z przewagą informacji lokalnych (s. 1-2),
lokalną (s. 3-4) agencyjną (s. 5-10) oraz sportową (s. 11-12). Na stronie dzie-
wiątej publikowano ogłoszenia zajmujące ponad ¼ kolumny, na stronie 10.
znajdował się program Telewizji Polskiej, lokalnych stacji telewizyjnych (Kanał 7,
PTV Morze, TV Gryfnet) i radiowych (Polskie Radio Szczecin, Radio ABC,
Radio As), informacje o dyżurach aptek i szpitali oraz dwie krzyżówki („Dla
dorosłych” i „Dla dzieci”). Należy jednak zaznaczyć, że podział ten nie był
konsekwentnie przestrzegany i w poszczególnych sekcjach zamieszczane były
artykuły zarówno dotyczące Szczecina, jak i teksty pozalokalne, a głównym
wyznacznikiem doboru treści było spełnianie wymogów stylu tabloidowego. 

Układ treści w „Hallo Szczecin” był dostosowany do wymogów gazety lo-
kalnej. Sekcja informacyjna, zawierająca wiadomości ze Szczecina, zajmowała
kolumny 1-7, na stronie ósmej ukazywały się zapowiedzi imprez kulturalno-
rozrywkowych, pozostała część gazety poświęcona była tematyce sportowej.
W przypadku wydań 16-stronicowych zwiększano liczbę kolumn z informa-
cjami lokalnymi. Nie publikowano tekstów agencyjnych i materiałów niedoty-
czących Szczecina oraz jego mieszkańców. Zasada ta dotyczyła również
wiadomości umieszczanych na kolumnach sportowych.

Najbardziej skomplikowaną i jednocześnie najsilniej nacechowaną lokalnie
organizację treści stosowano w „MM Moje Miasto”. Szpigiel pisma skonstruo-
wany był w sposób uwypuklający informacje sublokalne. Gazeta składała się
z dwóch grzbietów: ogólnomiejskiego (ze stronami paginowanymi numeracją
arabską) oraz sublokalnego mutowanego na dwanaście dzielnic (paginowa-
nego numeracją rzymską), przy czym kolumny sublokalne zajmowały począt-
kowe i końcowe miejsca w szpiglu, tworząc swoistą okładkę dla stron
ogólnomiejskich. Wszystkie kolumny w obu grzbietach miały charakter lokalny,
łącznie z ukazującymi się systematycznie stronami „Historia”, „Zdrowie”,
„Nieruchomości”, „Moja firma”.

B. Zawartość treści lokalnych
W tytułach kolportowanych w granicach administracyjnych miasta Szczecin

z założenia dominowały treści o charakterze lokalnym. Należy jednak zauwa-
żyć, że ścisłe kontrolowanie tematyki przez cały okres ukazywania się tytułów
miało miejsce w „Hallo Szczecin” oraz w „MM Moje Miasto”. W analizowa-
nych wydaniach wskaźnik nasycenia treściami lokalnymi był bliski 100 proc.
W przypadku „Głosu Wieczornego” oraz „Dziennika Szczecińskiego” propor-
cje te zmieniały się, a liczba materiałów dziennikarskich poruszających pro-
blemy miasta spadała wraz z upływem czasu.
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Wyniki analizy poszczególnych numerów „Głosu Wieczornego” pokazują,
że o ile odsetek artykułów o tematyce lokalnej na pierwszej stronie utrzymywał
się na stałym, wysokim poziomie (średnio 78 proc.), to dla dziennika jako ca-
łości zmniejszał się z 66 proc. (numery 1-9) do 28 proc. (numery 50-61). Wy-
daje się, że był to znak spadku zainteresowania wydawcy i dziennikarzy
redakcji „Głosu Szczecińskiego” nowym tytułem.

Podobną tendencją – choć rozłożoną na dłuższy okres – charakteryzuje się
wskaźnik udziału treści lokalnych w „Dzienniku Szczecińskim”. W początko-
wym okresie Szczecina i regionu dotyczyły materiały dziennikarskie publiko-
wane nie tylko w sekcji informacyjnej oraz sportowej. Lokalnością
charakteryzowały się również teksty umieszczane na kolumnach, które nawet
w dziennikach regionalnych często poświęcane są informacjom ogólnokrajo-
wym. Przykładem były strony oznaczone paginą „Rynek i gospodarka”. Pub-
likowano tu informacje dotyczące lokalnych firm (np.: Czy stracimy flotę
rybacką166, „Dom 2000” skupuje butelki167, Umowa między bliźniaczymi ban-
kami168) i targowisk (np. Rosyjski bazar169, Po zakupy w niedzielę170), wywiady
ze szczecińskimi przedsiębiorcami (np. z lokalnym biznesmenem171, szefem
Zakładu Usług Medycznych „Laboratorium”172, dyrektorem Zakładów Prze-
twórstwa Rybnego „Gryfryb”173), sondy redakcyjne na tematy dotyczące sze-
roko pojętej gospodarki (np.: Czy Szczecinowi potrzebne są międzynarodowe
targi?174). Uwagę zwraca systematyczne publikowanie tabel porównawczych,
zawierających informacje dotyczące lokalnego handlu: kursów walut w szcze-
cińskich kantorach, cen w sklepach spożywczych oraz na targowiskach. Dobór
artykułów, których ceny podawano, często odpowiadał bieżącym wydarzeniom
(np. w tłusty czwartek, 27.02.1992, nr 17, s. 6 opublikowano porównanie cen
ciast w szczecińskich cukierniach).

Zmiany we frekwencyjności lokalnych materiałów dziennikarskich ilustruje
tabela.

166 DS, 27.02.1992, nr 17, s. 7.
167 DS, 3.03.1992, nr 21, s. 6.
168 DS, 17.03.1992, nr 33, s. 6.
169 DS, 24.02.1992, nr 14, s. 7.
170 DS, 2.03.1992, nr 20, s. 7.
171 Rozpoczynałem z Waldemarem Marszałkiem, DS, 2.03.1992, nr 20, s. 6.
172 Czterysta badań w ciągu godziny, DS, 4.03.1992, nr 22, s. 6.
173 Paprykarz nie tylko szczeciński, DS, 5.03.1992, nr 23, s. 6.
174 DS. 28.03.1992, nr 43, s. 6.
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Tabela 5. Procentowy udział materiałów dotyczących Szczecina i gmin ościen-
nych w „Dzienniku Szczecińskim”.

Procentowy udział materiałów dotyczących Szczecina i gmin 
ościennych

I kw II kw III kw IV kw

1992 58,26 51,41 42,64 22,64
1993 43,93 40,39 42,74 40,84
1994 30,02 15,73 19,74 20,12
1995 17,44

Źródło: badania własne

Obniżenie procentowego poziomu udziału tekstów dziennikarskich o tema-
tyce lokalnej związane jest z publikowaniem większej liczby materiałów agen-
cyjnych. Rysujący się stopniowy wzrost liczby wiadomości z kraju oraz ze
świata wynika ze zmian w składzie redakcyjnym, które spowodowały odejście
znaczącej części dziennikarzy i redaktorów wcześniej przeszkolonych do pracy
w dzienniku, którego projekt redakcyjny zakładał, przede wszystkim, lokalność
publikowanych treści. Kolejne spadki odsetka artykułów realizujących wymóg
lokalności wynikają również ze zmiany szpigla gazety, m.in. zastąpienia trzeciej
kolumny miejskiej stroną „Kraj świat”, publikowania większej liczby agencyj-
nych materiałów sportowych oraz z porzucenia praktyki lokalnego profilowa-
nia tekstów ukazujących się na kolumnach „Rynek i gospodarka”.

C. Wprowadzenie sublokalności jako elementu wyróżniającego
Znamiona sublokalności stwierdzono w trzech z czterech analizowanych

nowych inicjatyw wydawniczych: „Dzienniku Szczecińskim”, „Hallo Szczecin”
oraz „MM Moje Miasto”. Jako pierwsza sublokalną organizację treści redak-
cyjnych wprowadziła redakcja „Dziennika Szczecińskiego”. Zabieg ten stoso-
wany był szczególnie na stronie czwartej, oznaczonej paginą „Miasto
i okolice”. Większość materiałów dziennikarskich (z wyjątkiem krótkiej roz-
mowy w stałej rubryce „Trzy pytania”), publikowanych na tej kolumnie, opat-
rzona była szczegółowym lokalizatorem wskazującym na część miasta, której
dotyczyły artykuły, np.: Pogodno. Mieć mądrego i posłusznego psa; Książąt Po-
morskich. Dom Złotego Wieku; Zawadzkiego. Niechciany cmentarz?; Słoneczne.
Nie lubią polityków175 oraz Słoneczne i Majowe. UW jedyną nadzieją; Niebuszewo.

Badany
okres

175 DS, 19.02.1992, nr 10, s. 4.
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Tajne kody; Bezrzecze. Na granicy miasta; Pomorzany. W trosce o bezpieczeń-
stwo176). Redakcja posiadała także wydzielony dział lokalny, którego dzienni-
karze zajmowali się tematyką poszczególnych dzielnic. Osobno funkcjonował
również dział miejski, odpowiedzialny za publikacje dotyczące całego Szcze-
cina. Od czerwca 1992 roku stopniowo rezygnowano z oznaczania tekstów
sublokalnymi lokalizatorami.

Podobną zasadę do swojej praktyki redakcyjnej wprowadziła redakcja „Hallo
Szczecin”. Od 27.09.2004 r., nr 55 (60) rozpoczęto publikację cyklu „Szczeciń-
skie dzielnice”. Kolumny 7-10 poświęcone były tematom jednej, wybranej części
miasta. Jako pierwsza została opisana dzielnica Golęcino-Gocław (pod hasłem
„Władza o nich zapomniała”), jako ostatnia: Gumieńce (pod wspólnym tytułem
„Tu się zaczyna Szczecin”177). Kolejne części cyklu ukazywały się stosunkowo
regularnie, zazwyczaj w odstępie tygodnia. Artykuły miały charakter interwen-
cyjny, prezentowano również wyróżniających się mieszkańców oraz placówki
oświatowe. 3.11.2004 r., nr 70 (75) rozpoczęto kolejny cotygodniowy cykl „Hallo
spółdzielnie mieszkaniowe” (pierwszą przedstawiono Spółdzielnię Mieszka-
niową Dąb, ostatnią: Szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową178). W tych przy-
padkach teksty były przygotowywane we współpracy z zarządami spółdzielni
i głównie informowały o ich działaniach; funkcja interwencyjna publikacji była
drugoplanowa. Świadczą o tym przykładowe tytuły materiałów: Zrobić można
tak wiele179, „Dąb” jak dąb180, My się zimy nie boimy181, Nie ma jak w Studencie182,
Każdy wie, co ma robić183. W tekstach prezentowano również sylwetki prezesów
zarządów i przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni.

W sposób najbardziej rozbudowany formułę sublokalności realizował wy-
dawca „MM Moje Miasto Szczecin”. Początkowo wydawano 12 mutacji dziel-
nicowych. Podziału dokonano na podstawie liczby mieszkańców
poszczególnych osiedli oraz ich bliskości geograficznej. Od 9.10.2008 r., nr 41
(103) zmniejszono liczbę mutacji do siedmiu. W następnych latach wprowa-
dzano kolejne zmiany: zredukowano liczbę mutacji do trzech i wreszcie zlik-
widowano mutacje dzielnicowe. Wydaje się, że wynikało to z przyczyn
ekonomicznych. Druk 12 mutacji oraz wydania ogólnego był obciążeniem dla
budżetu bezpłatnej gazety. 

176 DS, 25.02,1992, nr 15, s. 4.
177 HS, 13.12.2004, nr 87 (92), s. 7-10.
178 HS, 15.12.2004, nr 88 (93), s. 7.
179 HS, 3.11.2004, nr 70 (75), s. 7.
180 HS, 3.11.2004, nr 70 (75), s. 8.
181 HS, 3.11.2004, nr 70 (75), s. 9.
182 HS, 10.11.2004, nr 73 (78), s. 7.
183 HS, 1.12.2004, nr 82 (87), s. 7.
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W „MM Moje Miasto” nie funkcjonowały odrębne działy, poszczególni dzien-
nikarze przyporządkowani byli do konkretnych rejonów miasta, za które byli od-
powiedzialni. Zespół redakcyjny skonstruowany był z młodych dziennikarzy oraz
redaktorów posiadających kilkuletnie doświadczenie. W skład zespołu redakcyj-
nego wchodzili: Sylwia Cyza (Pomorzany), Anna Gawriołek (Bukowe, Majowe),
Natalia Geldner (Gumieńce), Marek Jaszczyński (Pogodno), Małgorzata Klim-
czak (Słoneczne), Michał Kosewski (Książąt Pomorskich, Arkońskie), Paulina
Łątka (Niebuszewo, Drzetowo, Grabowo), Anna Maciejewska (Żelechowa, War-
szewo, Osów, Głębokie), Joanna Maszkiewicz (Kaliny, Przyjaźni, Świerczewo,
Ku Słońcu), Joanna Piskorowska (Zdroje), Magdalena Ratajczak (Żelechowa,
Warszewo, Osów, Głębokie), Joanna Skrzyniarz (Śródmieście), Sylwia Turkiewicz
(Krzekowo, Bezrzecze, Zawadzkiego, Romera)184. Najstarsi wiekiem i stażem byli
redaktorzy naczelni. Kadrowy obraz ówczesnej redakcji ilustruje tabela przedsta-
wiająca poprzednie zatrudnienie dziennikarzy.

Tabela 6. Dziennikarze i redaktorzy „MM Moje Miasto Szczecin” w początko-
wym okresie funkcjonowania tytułu.

Nr Sekcja Imię i nazwisko Wcześniejsze miejsce pracy

1. Roman Kubiak centrala Mediów Regionalnych w Warszawie
2. Maciej Gładysiewicz redaktor naczelny w „Głosie Szczecińskim”
3.

redaktorzy
Jarosław Jaz redaktor w „Głosie Szczecińskim”

4. Grzegorz Kaźmierczak korespondent regionalny w „Rzeczpospolitej”
1. Sylwia Cyza studentka
2. Anna Gawriołek absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego
3. Natalia Geldner dziennikarka w „Głosie Szczecińskim”
4. Marek Jaszczyński dziennikarz w „Głosie Szczecińskim”
5. Małgorzata Klimczak ekonomistka
6.   Michał Kosewski student
7. Paulina Łątka dziennikarka w oddziale „Gazety Wyborczej”
8. Anna Maciejewska studentka
9. Joanna Maszkiewicz studentka
10 Joanna Piskorowska nauczycielka j. polskiego (pozostała w zawodzie)
11. Magdalena Ratajczak studentka
12 Joanna Skrzyniarz dziennikarka w „Głosie Szczecińskim”
13 Sylwia Turkiewicz dziennikarka w oddziale „Gazety Wyborczej”

Źródło: badania własne.

184 Wywiad z J. Jazem.

dziennikarze
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Z tabelarycznego zestawienia wynika, że doświadczeniem dziennikarskim
legitymowali się wszyscy redaktorzy, ale jedynie pięciu dziennikarzy, przy czym
troje z nich pracowało wcześniej w „Głosie Szczecińskim”. Wśród dziennikarzy
tylko dwoje pracowników przekroczyło 30. rok życia. Średnia wieku była niska,
tym bardziej że aż pięć osób pracując w „MM Moje Miasto” kończyło w tym
czasie studia dzienne. Zespół ten uzupełniała grupa współpracowników, głów-
nie studentów.

Zadaniem zespołu było, przede wszystkim, przygotowywanie materiałów
dziennikarskich zorientowanych tematycznie na problemy bliskie mieszkańcom
konkretnych dzielnic. Z tego powodu nasycenie mutacji artykułami o charak-
terze sublokalnym było stałe i zbliżało się do 100 proc. Wyjątkiem było kalen-
darium wydarzeń historycznych oraz niektóre drobne materiały publikowane
na stronie II.

W przewadze były teksty dotyczące wybranych dzielnic. Zasada ta dotyczyła
zarówno artykułów interwencyjnych, informacyjnych oraz publicystycznych,
jak i krótkich form dziennikarskich. Przejawem głębokiej penetracji środowisk
lokalnych była strona VIII. Już sama pagina kolumny, „Co tam u kogo sły-
chać”, świadczyła o dzielnicowym, wręcz sąsiedzkim charakterze pisma. Pub-
likowano tu teksty w cyklach prezentujących sylwetki mieszkańców dzielnicy:
„Co z niej wyrosło” (ilustrowane życiorysy), „Zjedz jak” (porady kulinarne),
„Nasze dzieci są urocze” (fotografie wykonane na dzielnicowych placach
zabaw).

Sublokalność tytułu wzmacniały dzielnicowe oddziały prowadzone przez
redakcję. W pierwszej fazie istnienia tytułu działały dwa takie punkty: w Śród-
mieściu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2 oraz na prawobrzeżu przy
ul. Łubinowej 86. Pracowali tam dziennikarze oraz osoby sprzedające po-
wierzchnię ogłoszeniową w gazecie.
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III. Obecność prasy w sferze nowych mediów

1. Prasa w przestrzeni internetu
Technologie cyfrowe były obecne w działalności wydawców prasowych jeszcze

przed upowszechnieniem sieci internet. Bohdan Jung stwierdził w 2005 r., że
„nawet jeśli produkt końcowy ma formę tradycyjną, to zazwyczaj jest oparty na
materiałach źródłowych dostępnych wyłącznie w formie elektronicznej”185. Zja-
wisko stało się wyraźniejsze wraz z rozwojem globalnej sieci komputerowej. Wy-
korzystywanie konwergencji, rozumianej jako przenikanie się technologii lub
treści186 jest obecnie jedną z głównych tendencji w przemianach systemu medial-
nego. Efektem tego procesu jest dominacja warstwy technologicznej nad zawar-
tością; sposobu i kanału przekazywania wiadomości nad samą informacją.

Pojęcie nowych mediów definiowane jest na różne sposoby, jednak przez
ujęcia teoretyczne przewĳa się nawiązanie do ich funkcjonowania w sieci187.
Nie wdając się w tym miejscu w rozstrzyganie niejasności terminologicznych188,
nowe media dla potrzeb niniejszego opracowania można ogólnie zdefiniować
jako środki przekazu treści w formie cyfrowej; przy czym w przekazie, o którym
mowa, główną rolę odgrywa wykorzystanie sieci internet. W ten sposób zary-
sowany termin wydaje się poręczny i odpowiedni dla dalszej charakterystyki
nowych mediów, mających swoje reprezentacje zarówno w stronach www,
przygotowywanych przez redakcje prasowe, jak w zjawisku dziennikarstwa
obywatelskiego oraz w mediach społecznościowych. 

Pierwsze sygnały świadczące o wykorzystywaniu nowych mediów przez wy-
dawców prasowych można było zaobserwować już w końcu lat 70. minionego
stulecia. W roku 1979 ogólnokrajowy kanadyjski dziennik „The Globe and

185 B. Jung, Nowe technologie w mediach elektronicznych. Cyfryzacja, Internet i co dalej, „Stu-
dia Medioznawcze” 2005, nr 3, s. 18.

186 Wyczerpującą analizę pojęcia konwergencji oraz jej rodzajów opracowała K. Kopacka-
Piech, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3, s. 11-26.

187 Por. m.in.: Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka,
Universitas, Kraków 2009, s. 127; M. Lister, J. Dove., S. Giddings, I. Grant, K. Kelly,
Nowe media. Wprowadzenie, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 22-123; J. van Dĳk, Społeczne aspekty nowych
mediów, tłum. J. Konieczny, PWN, Warszawa 2010, s. 16-20; P. Levinson, Nowe nowe
media, tłum. M. Zawadzka, WAM, Kraków 2010, s. 11-14; L. Manovich, Język nowych
mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2011, s. 91-118.

188 Podsumowania podejść do definiowania terminu „nowe media” dokonała M. Szpunar,
Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 4, s. 31-40.
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Mail” zaczął umieszczać w sieci elektroniczne wersje artykułów z bieżących
wydań189, jednak to „1995 był rokiem, w którym większość amerykańskich gazet
rozpoczęła odkrywanie sieci”190. Do tej zmiany przyczyniło się wydarzanie z 19
kwietnia 1995 r., kiedy doszło do zamachu bombowego w Oklahoma City
w Stanach Zjednoczonych. Stuart Allan podkreśla, że wcześniej strona inter-
netowa pojmowana była jako medium statyczne, zawierające np. przedruki
z tradycyjnych wydań gazet, natomiast w dniu zamachu na budynek federalny: 

internet stał się przestrzenią szybkiej wymiany informacji, co uznano za
punkt zwrotny w historii tego medium. […] W kilka minut po zamachu w por-
talach informacyjnych zaczęły pojawiać się wszelkie informacje, jakie ich dzien-
nikarze i redaktorzy potrafili zdobyć191. 

Od początku XX w., kiedy dostęp do internetu stawał się coraz bardziej po-
wszechny, właściciele pism obawiali się, że rozwój sieci oraz umieszczanie tre-
ści z wydań drukowanych w ogólnodostępnych, bezpłatnych serwisach może
wpłynąć na wyniki finansowe gazet i czasopism. Rozterki wydawców tytułów
prasowych związane z uruchomieniem funkcjonalnego i kompletnego serwisu
www ilustrują ich argumenty przytaczane w 2007 r. przez Agnieszkę Starewicz-
Jaworską: 

stracę czytelników wydania papierowego i tym samym zmniejszę udział w rynku
prasowym czasopisma tradycyjnego. Z drugiej jednak strony, brak poważnej oferty
internetowej sprawi, że minę się z przemianami na rynku prasowym192. 

Wydawcy prasowi, nie mogli jednak pozostawać obojętnymi wobec konku-
rencji ze strony nowego informacyjnego medium elektronicznego. Decydowali
się więc uruchamiać własne, aktualizowane serwisy internetowe, zwracając
przy tym uwagę na „przenikanie tekstów oraz treści audiowizualnych do róż-
nych mediów”193. Włodzimierz Gogołek ponad 10 lat temu zaznaczał, że
„rodzi się zagrożenie kanibalizmem – przejmowania czytelników drukowanych
gazet, słuchaczy radia i odbiorców telewizji przez internetową formę tych me-

189 S. Allan, Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2006, s. 179.

190 P. J. Boczkowski, Digitizing the News. Innovation in Online Newspapers, The MIT Press,
Cambridge 2004, s. 40.

191 S. Allan, Newsy w sieci. Internet i dziennikarstwo, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 24.

192 A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa – replika wydania papierowego czy samodzielna plat-
forma komunikacyjna, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 1, s. 87.

193 R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym,
„Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3-4, s. 53.
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diów”194. Uwaga ta jest wciąż aktualna. Co więcej, wydawcy nie znaleźli za-
dowalającego zarówno ich, jak i odbiorców systemu pobierania opłat za treści
udostępniane w serwisach internetowych. Dowodem na to jest ciągłe poszu-
kiwanie takich metod, np. wprowadzenie 3 września 2012 r. w witrynach wielu
redakcji dzienników i czasopism projektu „Piano” lub implementacja w plikach
audio i wideo czy w książkach zabezpieczeń uniemożliwiających kopiowanie
na inny nośnik lub urządzenie195.

2. Dziennikarstwo obywatelskie196

Próba zdefiniowania dziennikarstwa obywatelskiego napotyka na wiele prze-
szkód, zarówno z powodu szerokiego pola takiej działalności, jak i ze względu
na sposób, w jaki ten nurt rozwinął się w warunkach polskich. Funkcjonujące
terminy to: 

– „dziennikarstwo oddolne” (grassroots journalism), 
– „dziennikarstwo społeczne” (social journalism), 
– „dziennikarstwo obywatelskie” (citizen journalism)197. 
Przeważnie takie definicje charakteryzują się dużym stopniem ogólności.

Shayne Bowman i Chris Willis w 2003 r. wymieniali jako cechę dziennikarstwa
uczestniczącego „aktywne uczestniczenie obywatela lub grupy obywateli
w procesie zbierania, relacjonowania, analizowania i rozpowszechniania in-
formacji”198. Można uściślić tę charakterystykę, porównując cechy participatory
journalism z dziennikarstwem zawodowym.

Dziennikarze obywatelscy zajmują się więc tymi sprawami, które leżą na
sercu różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem środo-
wisk lokalnych – w mieście, dzielnicy czy osiedlu. […] Dziennikarstwo komer-
cyjne z natury swojego istnienia funkcjonuje jak firma, która musi przynieść
określony zysk, aby utrzymać swoją pozycję na rynku medialnym. Dlatego też
często dobór i ujęcie tematów poruszanych w takim medium niekoniecznie idzie
w parze z założeniami obywatelskiej misji. Odpowiada raczej ujęciu zgodnemu

194 W. Gogołek, Media online, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 3, s. 61.
195 B. Jung, Nowe technologie w mediach elektronicznych, op. cit., s. 34.
196 W tym podrozdziale wykorzystano fragmenty tekstu oraz wyniki badań opublikowane

wcześniej w: K. Flasiński, Lokalne dziennikarstwo obywatelskie na przykładzie „MM Moje
Miasto”, w: Media lokalne w Szczecinie, op. cit., s. 276-299.

197 A. Maj, Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze, w: Internetowe gatunki dzien-
nikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Wydawnictwa Szkolne i Pedago-
giczne, Warszawa 2010, s. 119.

198 S. Bowman, C. Willis, We Media. How Audiences Are Shaping the Future of News and In-
formation, The Media Center at the American Press Institute, Reston 2003, s. 9.
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z powiedzeniem „Bad news is good news” („zła wiadomość jest dobrą wiado-
mością”). Epatowanie przemocą i tanią sensacją nie tworzy rzeczywistej pano-
ramy otaczającego nas świata, redukując informację do roli szokującej,
hiperrzeczywistej rozrywki199.

Istotnym dla opisu modelu dziennikarstwa obywatelskiego pojęciem jest
„sprzężenie zwrotne”, rozumiane jako „reakcja odbiorcy na komunikat po jego
odkodowaniu, która mówi czy przekaz został usłyszany, zobaczony i zrozu-
miany”200. Jego korzenie tkwią w próbach analizy komunikacji interpersonalnej,
której istnienie bez pętli informacji zwrotnych trudno sobie wyobrazić, ponieważ: 

większość rozmów między ludźmi polega na wzajemnym oddziaływaniu. Ich
uczestnicy wysyłają komunikaty, otrzymują informacje zwrotne i dostosowują
do nich swoje zachowanie. W codziennym życiu ludzie bez przerwy dostoso-
wują się do innych. Całość środowiska społecznego można postrzegać jako wy-
twór nieustannych negocjacji między funkcjonującymi w nim aktorami201. 

Sprzężenie zwrotne pozwala więc na efektywną komunikację między uczest-
nikami dialogu: dziennikarzami obywatelskimi i czytelnikami. Aby doszło do
tego procesu, niezbędna jest jednak platforma dostępna dla obu tych grup.

Agnieszka Zwiefka-Chwałek stwierdza, że stronę internetową można określić
jako serwis dziennikarstwa uczestniczącego, jeśli spełnia następujące warunki:
1. jest interaktywna i interkreatywna (umożliwia dialog z umieszczonymi opi-

niami);
2. charakteryzuje ją otwartość, nie tylko w dostępie do informacji, ale również

do roli dziennikarza;
3. redakcja stosuje jawność i przezroczystość procesów decyzyjnych;
4. reprezentowane są różne punkty widzenia;
5. cechuje ją mikrolokalność (czyli specjalizacja, nie tylko geograficzna, ale

również tematyczna)
6. wyróżnia ją sieciowość, czyli istnieje w kontekście z innymi przekazami202.

Warunki te (przynajmniej na poziomie deklaracji i komunikatów płynących
od redakcji) spełniał serwis należący do „MM Moje Miasto Szczecin”. Publi-
kowanie treści pochodzących od dziennikarzy niezawodowych było jednym

199 M. Staniewicz, Dziennikarstwo on-line, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja,
Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Universitas, Kraków 2008, s. 440.

200 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2007, s. 66.
201 S.J. Baran, D.K. Davis, Teorie komunikowania masowego, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 244-245.
202 A. Zwiefka-Chwałek, Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 41-44.
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z głównych elementów projektu redakcyjnego tytułu, zarówno w wydaniu tra-
dycyjnym, jak i w serwisie internetowym. Na podstawie lektury materiałów za-
mieszczonych w piśmie, można wyróżnić trzy kategorie obecności dziennikarzy
obywatelskich (szerzej: odbiorców, którzy chcą zaistnieć na łamach tytułu jako
nadawcy) w „MM Moje Miasto Szczecin”. Są to publikacje: samodzielnych
materiałów, niesamodzielnych komentarzy do materiałów dziennikarzy zawo-
dowych oraz cytatów wypowiedzi dziennikarzy obywatelskich.

A. Dziennikarstwo uczestniczące w prasie szczecińskiej

Zjawisko dziennikarstwa obywatelskiego należy omawiać łącznie z rozwo-
jem mobilnych środków komunikacji, szczególnie telefonu komórkowego, okre-
ślanego jako „pierwsze ogólnodostępne medium zapewniające teleobecność
[…], a zatem przekazywanie informacji na żywo”203. Paul Levinson, który
w 2003 roku nazwał internet „medium nad mediami”, wspomina jednocześnie,
że ceną za wygodne korzystanie z jego dobrodziejstw jest przywiązanie użyt-
kownika do biurka204. Pozbawiony takich ograniczeń jest telefon komórkowy.
Już wtedy Levinson zauważył proces łączenia funkcji obu urządzeń pisząc, że: 

telefon komórkowy funkcjonuje jako istotne uzupełnienie kultury kompute-
rowej. Coraz większa liczba funkcji internetowych dostępnych przez komórkę
świadczy o tym, że telefony podłączają się pod potrzeby i oczekiwania społecz-
ności światowej, dla której komputer stał się chlebem codziennym, i starają się
je zaspokajać205. 

Zbigniew Bauer mówił o telefonie komórkowym jako o przykładzie „najbar-
dziej zaawansowanego, jeśli idzie o konwergencję, narzędzia komunikacyj-
nego”206. Połączenie telefonu i dostępu do internetu wpłynęło na mobilność
użytkowników, którzy mogli już przekazywać informacje – nie tylko między
sobą, ale również szerszemu audytorium – z miejsc, w których wcześniej nie
mieli dostępu do sieci. Ostatnim elementem, który wpłynął na przygotowanie
gruntu pod rozwój konwergencji elektronicznych publikacji prasowych, było
wprowadzenie ekranu dotykowego.

203 Z. Bauer, Dziennikarstwo i nowe media. w: Media audiowizualne, W. Godzic (red.), Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 173.

204 P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komu-
nikacji, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2006, s. 14.

205 Ibidem, s. 50.
206 Z. Bauer, Nowe media, w: Słownik wiedzy o mediach, E. Chudziński (red.), Park Edukacja,

Bielsko-Biała 2009, s. 58.
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Praktyka redakcyjna wskazuje, że we współczesnym mobilnym dziennikar-
stwie mniej liczy się jakość tekstu; nie jest nawet tak istotna jego zawartość me-
rytoryczna. Wydawcom prasowym, którzy zazwyczaj prowadzą jednocześnie
serwis internetowy, bardziej zależy na szybkości publikacji. W tych warunkach
powstał trend określany jako MoJo (mobile journalism)207.

Kluczowe dla rozwoju mobilnego dziennikarstwa obywatelskiego okazały się
wydarzenia towarzyszące zamachom terrorystycznym z 11 września 2001 r.,
gdy okazało się, że nieprofesjonalne relacje mogą konkurować z wiadomościami
dostarczanymi przez zawodowych dziennikarzy208. Ujawniły się wtedy oczywiste
zalety dziennikarstwa obywatelskiego, wynikające z faktu, że reporterem mógł
zostać każdy, kto w danym momencie posiadał urządzenie pozwalające na re-
jestrację przebiegu wydarzeń, możliwość szybszego dotarcia do miejsc niedo-
stępnych dla dziennikarzy profesjonalnych oraz przygotowania materiału
ikonograficznego atrakcyjniejszego dla odbiorców209. Za symboliczną datę przy-
pieczętowania obecności trendu wkraczania technologii mobilnych w świat tra-
dycyjnej prasy można uznać 17 lutego 2004 r., kiedy „The New York Times” po
raz pierwszy opublikował na pierwszej kolumnie drukowanej gazety fotografię
wykonaną aparatem wbudowanym w telefon komórkowy210.

Francois Nel, Alan Rawlinson i Mike Ward podzielili sposoby angażowania
się obywateli w publikowanie wiadomości w internecie na cztery kategorie:
wzrost interakcji między zawodowym dziennikarzem i obywatelem (przekazy-
wanie przez czytelników informacji o wydarzeniach), uzupełniające dzienni-

207 W warunkach szczecińskich realizacją koncepcji MoJo była usługa MoDO. 10 września
2008 roku wydawca „MM Moje Miasto” ogłosił wprowadzenie aplikacji mającej uspraw-
nić proces komunikacji dziennikarzy obywatelskich z redakcją. Nową usługę nazwano
Mobilny Dziennikarz Obywatelski, przy czym przeważnie używano skrótu MoDO, 
co było oczywistym nawiązaniem do istniejącej wcześniej idei MoJo. Projekt MoDO 
zasadzał się na połączeniu dziennikarstwa obywatelskiego z możliwościami stworzonymi
przez urządzenia mobilne. www.mmszczecin.pl/218756/2008/9/10/modo-badz-szybszy-
niz-dziennikarz (30.03.2011 r.).

208 S. Allan, Kultura newsów, op. cit., s. 186-188.
209 Ograniczanie się profesjonalnych dziennikarzy do danych dostarczanych oficjalnymi kana-

łami, a stanowiących jedynie wycinek realnej sytuacji opisywano już w latach 80. XX w.
Michael Kunczik i Astrid Zipfel, powołując się na wypowiedź Hansa Mathiasa Kepplin-
gera z 1983 r., opisują zjawisko „rzeczywistości camino”, która wzięła nazwę od hotelu
„Camino Real” w San Salvador. Przebywający tam dziennikarze relacjonowali przebieg
wojny domowej na podstawie docierających do nich, kontrolowanych informacji.
M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, tłum.
J. Łoziński, W. Łukowski, Scholar, Warszawa 2000, s. 144.

210 S. Quinn, Mojo – Mobile Journalism in the Asian Region, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sin-
gapur 2009, s. 7.
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karstwo obywatelskie (dyskusje i komentarze na temat już opublikowanych tre-
ści), dziennikarstwo obywatelskie powstające przy pomocy dziennikarzy (pub-
likowanie materiałów pochodzących od dziennikarzy obywatelskich, ale
powstałych z inicjatywy lub przy pomocy profesjonalnej redakcji) oraz konku-
rencyjne dziennikarstwo obywatelskie (publikowanie materiałów przez dzien-
nikarzy obywatelskich w przestrzeni alternatywnej wobec portali prowa-
dzonych przez profesjonalnych wydawców)211. Analizując przypadek codzien-
nej prasy szczecińskiej można zauważyć, że wszystkie redakcje wykorzystują
sygnały od czytelników, ale jedynie niektóre decydują się na ich publikacje jako
niezależne materiały.

Tabela 7. Formy obecności dziennikarstwa obywatelskiego w szczecińskiej prasie
codziennej w wydaniach papierowych (p) oraz w wydaniach internetowych (i).

KS GDPS GWS MM

wzrost interakcji między zawodowym 
dziennikarzem i obywatelem p/i p/i p/i p/i

uzupełniające dziennikarstwo obywatelskie i i p/i p/i

dziennikarstwo obywatelskie powstające 
przy pomocy dziennikarzy p/i

konkurencyjne dziennikarstwo obywatelskie

Źródło: Badania własne wydań poszczególnych tytułów oraz dane uzyskane od redakcji.
Stan na 2010 r.

Z badań wynika, że najpopularniejszym typem współpracy z dziennikarzami
obywatelskimi jest współpraca między czytelnikami a zawodowymi dzienni-
karzami. We wszystkich analizowanych wydaniach ukazywały się teksty inspi-
rowane sygnałami przekazywanymi przez czytelników. Pracownicy redakcji
w wywiadach przyznawali, że coraz więcej informacji otrzymują przy pomocy
poczty elektronicznej oraz – co bardziej znaczące w przypadku rozważań na
temat dziennikarstwa obywatelskiego – że korzystają z informacji podawanych
przez odbiorców w komentarzach do tekstów zamieszczonych na stronach in-
ternetowych gazet. Przygotowane na tej podstawie materiały dziennikarskie
ukazywały się we wszystkich gazetach zarówno w wydaniach papierowych, jak

211 N. Francois, A. Rawlinson, M. Ward, Dziennikarstwo internetowe w: Przyszłość dzienni-
karstwa w dojrzałych demokracjach, P. J. Anderson, G. Ward (red.), tłum. A. Piwnicka,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 143-144.
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i online. Uwagę zwraca fakt, że zapis o pochodzeniu informacji nie zawsze
znajdował się w tekście dziennikarskim. Największą frekwencyjność takich za-
biegów redakcyjnych stwierdzono w „MM Moje Miasto Szczecin”, gdzie przy-
gotowano specjalny wyróżnik graficzny dla materiałów powstałych na bazie
sygnałów od czytelników.

Na publikację treści zakwalifikowanych do kategorii „uzupełniające dzien-
nikarstwo obywatelskie” zdecydowały się dwie redakcje212. Praktyczna realiza-
cja polegała przede wszystkim na przedruku komentarzy umieszczonych przez
czytelników przy tekstach opublikowanych na stronach internetowych. Zabieg
ten był realizowany szczególnie intensywnie w „MM Moje Miasto Szczecin”.
Oprócz cytatów publikowano tu również grafiki, tzw. „awatary”, które przy-
porządkowywali do swoich profilów zarejestrowani użytkownicy portalu
www.mmszczecin.pl.

Artykuły z trzeciej kategorii stwierdzono tylko w „MM Moje Miasto Szcze-
cin” oraz na portalu www.mmszczecin.pl. Ten model współpracy z dziennika-
rzami obywatelskimi polegał na publikowaniu przygotowanych przez nich
tekstów jako osobnych materiałów (sygnowanych ich nazwiskiem lub pseudo-
nimem) w komercyjnym tytule prasowym zatrudniającym również dziennikarzy
profesjonalnych. Z rozmów z pracownikami redakcji wynika, że artykuły na-
desłane przez czytelników musiały być opracowywane redakcyjnie, jednak
w efekcie ukazywały się jako materiały dziennikarskie z uznaniem autorstwa.
Była to często stosowana praktyka, a zabieg ten sygnalizowano w nagłówku
tekstu.

Czwarta kategoria związana jest z niezależnym dziennikarstwem obywatel-
skim. Żaden z wydawców nie próbował stworzyć osobnego serwisu umożli-
wiającego umieszczanie przez czytelników materiałów poza kontrolą redakcji;
wszelkie działania kanalizowano w ten sposób, aby prowadziły do publikacji
w konkretnym tytule (w wersji print lub online).

212 Podczas prowadzenia badań pojawiły się wątpliwości terminologiczne dotyczące uzu-
pełniającego dziennikarstwa obywatelskiego: jeśli do tej kategorii zaliczane są komen-
tarze przy tekstach umieszczanych w serwisach internetowych, czy za taką formę uznać
należy również publikację w wydaniach tradycyjnych gazet sygnałów telefonicznych po-
chodzących od czytelników lub przedruków listów do redakcji. Uznano, że pojęcie dzien-
nikarstwa obywatelskiego powiązane jest z rozwojem nowych mediów i z tego powodu
brano pod uwagę jedynie przedruki materiałów, które wcześniej ukazały się w wydaniach
online. Należy jednak podkreślić, że samo zjawisko tzw. „listów do redakcji” (podobnie
jak artykułów interwencyjnych) ma w polskiej prasie bogatą historię i zapewne tradycja
ta ma swój udział w popularności dziennikarstwa obywatelskiego.



89

B. Rodzaje obecności dziennikarzy nieprofesjonalnych w „MM Moje
Miasto”

Najważniejszym i najbardziej zbliżonym do idei dziennikarstwa obywatel-
skiego efektem działalności twórczej czytelników były podpisane nazwiskiem
lub pseudonimem autora samodzielne (występujące niezależnie od innych ar-
tykułów dziennikarzy zawodowych) publikacje, które mogłyby uchodzić za
przygotowane przez dziennikarzy zatrudnionych w redakcji. Najbardziej jas-
krawymi przykładami były artykuły czołówkowe opublikowane na pierwszych
stronach. Teksty były podpisane nazwiskami lub pseudonimami dziennikarzy
obywatelskich oraz zawierały krótką, wyróżnioną graficznie notkę wyjaśniającą
autorstwo. 

Informacja o autorstwie dodatkowo mogła być zawarta w lidzie, nadtytule,
a nawet w kilku miejscach tekstu. Oryginalnym – i mogącym wywołać zasko-
czenie u czytelnika – zabiegiem było stwierdzenie autorstwa tekstu przez pod-
pis dziennikarza obywatelskiego i jednoczesne cytowanie go w tekście, co
wskazuje na to, że rzeczywistym autorem był etatowy pracownik redakcji:
dziennikarz bądź redaktor przygotowujący materiał do druku. 

Wydaje się, że do takich sytuacji nie dochodziło na skutek pomyłki, lecz były
one efektem świadomego zabiegu, częścią strategii promowania redakcji „MM
Moje Miasto” jako otwartej na przejawy dziennikarstwa obywatelskiego, nawet
jeśli były to jedynie cząstkowe informacje.

Również przedruk komentarzy czytelników był istotną cechą charaktery-
styczną warsztatu redaktorskiego „MM Moje Miasto”. Opinie internautów
publikowane były przy tekstach osobno i opatrywane tzw. awatarem, czyli gra-
ficznym symbolem, ikoną, którą wybierał użytkownik portalu www.mmszcze-
cin.pl. Komentarze szczególnie często pojawiały się na drugiej stronie wydania
miejskiego, opisanej paginą „www.mmszczecin.pl”, na której publikowano je-
dynie materiały, które już wcześniej ukazały się w wersji internetowej213. 

Serwis www.mmszczecin.pl w dużej mierze oparty był na aktywności inter-
nautów. Użytkownicy mogli korzystać z narzędzi pozwalających na publikację
własnych materiałów. Do pełnego uczestnictwa w życiu portalu niezbędna była
rejestracja. Z analizy funkcjonalności dostępnych dla internauty po rejestracji
wynika, że www.mmszczecin.pl zostało stworzone jako portal społecznościowy.
Było tu wiele elementów związanych z utrzymywaniem i nawiązywaniem 
nowych kontaktów z innymi członkami wspólnoty. Zarejestrowany internauta
miał możliwość wybrania zdjęcia profilowego, zaproszenia i przyjęcia zapro-

213 Interesujące było opatrywanie tekstu czołówkowego nie zdjęciem autora, ale jego awa-
tarem używanym w portalu www.mmszczecin.pl. Reguła ta dotyczyła zarówno dzienni-
karzy obywatelskich, jak i etatowych pracowników redakcji.
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szeń innych użytkowników, subskrypcji blogów prowadzonych na stronie, 
wystawiania komentarzy, polecania wartych odwiedzenia wydarzeń. Najważ-
niejsze dla dziennikarzy obywatelskich były funkcje związane z rozpowszech-
nianiem materiałów, czyli możliwość publikowania artykułów, wpisów do
bloga, zdjęć, zaproszeń na wydarzenia. Aktywność ta była premiowana 
punktami, których suma decydowała o miejscu w rankingu dziennikarzy 
obywatelskich.

Istotne było rozróżnienie między artykułami i wpisami do bloga. Artykuły,
z założenia, były materiałami dziennikarskimi, które spełniały wymogi narzu-
cane takim publikacjom. O ich ukazaniu w serwisie decydowali redaktorzy
„MM Moje Miasto”. Mogli oni edytować lub odrzucić materiał, zażądać uzu-
pełnienia oraz ustalić termin publikacji.

Na innej zasadzie działała sekcja blogów, która nie podlegała kontroli re-
daktorskiej. W sekcji „Dzieje się” dziennikarze obywatelscy publikowali zapro-
szenia na imprezy kulturalne, koncerty, czy wydarzenia ważne dla ich dzielnicy.

W serwisie internetowym www.mmszczecin.pl prowadzony był, promujący
ideę dziennikarstwa obywatelskiego, konkurs pod nazwą „Żywe miasto”. Był
on ogłaszany i rozstrzygany każdego miesiąca. Do konkursu opublikowane
materiały zgłaszali użytkownicy www.mmszczecin.pl oraz dziennikarze i re-
daktorzy „MM”214. Mogły to być „zarówno krótkie, ale ważne newsy, teksty
interwencyjne, fotoreportaże, materiały wideo, ale również aktualna publicy-
styka”215. Po nominacji, w nadtytule tekstu publikowano informację: „Artykuł
został nominowany do konkursu Żywe Miasto”. Odnośniki hipertekstowe do
materiałów były publikowane do czwartego dnia kolejnego miesiąca, w jednym
zbiorczym tekście. Spośród pięciu materiałów, wybranych przez użytkowników
w głosowaniu, redaktor naczelny wybierał artykuł, którego autor otrzymywał
nagrodę pieniężną – 300 zł brutto. 

W kontekście idei dziennikarstwa oddolnego oraz problemu finansowania
osób publikujących materiały „obywatelsko”, warto wspomnieć, że konkurs
wywoływał wiele emocji wśród użytkowników www.mmszczecin.pl. Najżywsze
dyskusje dotyczyły sposobu wybierania oraz nagradzania zwycięzcy. Przyzna-
wanie nagrody pieniężnej wzbudzało kontrowersje dotyczące nie tyle wysokości
lub systemu podziału puli nagród, co samego faktu wypłacania gratyfikacji fi-
nansowej. Użytkownicy uważający, że pieniądze nie powinny być wypłacane
w konkursach dla dziennikarzy obywatelskich podkreślali, iż można znaleźć
inne sposoby na docenianie ich jako autorów. Padały propozycje przyznania

214 Wywiad z T. Kuczyńskim.
215 www.mmszczecin.pl/32524/2010/3/12/wszystko-o-konkursie-zywe-miasto-zostan-dzien-

nikarzem-obywatelskim-mm-opublikuj-artykul-zgarnĳ-honorarium, (6.11.2010).
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rocznej bezpłatnej prenumeraty216, zwiększenia liczby wyróżnionych przez
stworzenie kategorii konkursowych (artykuły, wpisy do blogów, komentarze,
zdjęcia217), przyznawania dodatkowych punktów skutkujących wyższą pozycją
w rankingu218. Zwolennicy nagród pieniężnych apelowali o podwyższenie puli
i wprowadzenie konkursu na artykuł roku, z wyższą niż miesięczna nagrodą
oraz dołączanie do gotówki nagród rzeczowych i możliwości odbycia stażu
w redakcji219. Generalnie, internauci przyznali, że ostateczny wybór powinien
należeć do fachowców, czyli do kolegium redakcyjnego, co wyeliminowałoby
możliwość uczestniczenia w decydującym głosowaniu osób, dysponujących
w serwisie wieloma kontami220. W dyskusji padały także propozycje, aby lau-
reatów wybierało kolegium złożone z redaktorów i autorów nominowanych
tekstów221.

Innym pomysłem na integrację osób publikujących artykuły z redakcją była
propozycja odbywania wspólnych kolegiów – najpierw wirtualnych, za pośred-
nictwem internetu, następnie w siedzibie „MM Moje Miasto”. Interesującym
rozwiązaniem było wprowadzenie specjalnie przygotowanych legitymacji dzien-
nikarza obywatelskiego. Wyglądem przypominały one legitymacje prasowe222.

216 www.mmszczecin.pl/blog/entry/15896/Co+pisa»C5%82em+o+Konkursie+%C5%
BBywe+Miasto+ Szczecin.html, (6.11.2010).

217 Ibidem.
218 ww.mmszczecin.pl/blog/entry/10586/Co+w+zamian+za+nasz%C4%85+dziennkarsk%

C4%85+%2C+ obywatelsk%C4%85+aktywno%C5%9B%C4%87.html, (6.11.2010).
219 www.mmszczecin.pl/blog/entry/11122/%22%C5%BBywe+Miasto%22+-+kolegium+1.html,

(6.11.2010).
220 ww.mmszczecin.pl/blog/entry/18598/Moja+propozycja+przeprowadzania+konkursu+%

C5%BBywe+ Miasto+w+Szczecinie.html, (6.11.2010).
221 www.mmszczecin.pl/blog/entry/15896/Co+pisa%C5%82em+o+Konkursie+%C5%

BBywe+Miasto+ Szczecin.html, (6.11.2010).
222 Stałe elementy takiej legitymacji to: logo „MM Moje Miasto”, miejsce na fotografię,

data ważności, numer, pieczątka redakcji, podpis redaktora naczelnego oraz wydruko-
wany tekst o treści: „Posiadacz tego dokumentu współpracuje jako dziennikarz obywa-
telski z serwisem www.mmszczecin.pl. Instytucje i osoby, którym niniejsze zaświadczenie
zostanie okazane, prosimy o udzielenie niezbędnej pomocy”. Szerzej na temat legitymacji
dziennikarzy obywatelskich por.: K. Flasiński, Legitymacje dziennikarza obywatelskiego –
zagadnienia prawne i praktyczne, „Media i Medioznawstwo” 2011, nr 1, s. 125-136. Samo
pojęcie „legitymacja dziennikarza obywatelskiego” rodzi pytania na temat wagi tego do-
kumentu oraz statusu jej posiadacza. Na problemy prawne związane z definicją zawodu
zwraca uwagę B. Fischer, Dziennikarstwo internetowe na tle przepisów prawa autorskiego
i prasowego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 3-4, s. 33-40.
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3. Media społecznościowe
Ogólnie można stwierdzić, że „ideą mediów społecznościowych jest inte-

rakcja i tworzenie treści”223. Analizując wykorzystanie social media warto zba-
dać zarówno elementy społecznościowe umieszczane na własnych stronach
marki prasowej, jak i odniesienia do serwisów zewnętrznych. Przy analizie wy-
korzystano częściowo, zaadaptowaną do specyfiki materiału badawczego, pro-
pozycję metodologiczną Ruth Rodríguez-Martínez, Lluísa Codiny i Rafaela
Pedraza-Jimeneza224.

A. Strony www tytułów prasowych
Badaniu poddano następujące tytuły prasowe: „Gazeta Wyborcza Szczecin”

(strona internetowa: www.szczecin.gazeta.pl), „Głos Dziennik Pomorza Szczecin”
(www.gs24.pl), „Kurier Szczeciński” (www.24kurier.pl), „MM Moje Miasto Szcze-
cin” (www.mmszczecin.pl). Wyniki badań zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Obecność narzędzi społecznościowych na stronach głównych serwisów
szczecińskich tytułów prasowych. Stan na 30.06.2014 r.

blogi blogi 
komentarze udostę- kontakt

redakcyjne użytkow-    pnienia z autorem forum
ników

GWS - - + + - +
GDPS + - + + + +
KS + - + + - +
MM + + + + + -

Źródło: badania własne.

Spośród analizowanych serwisów wszystkie umożliwiały komentowanie
opublikowanych artykułów oraz udostępniania treści w serwisach społeczno-
ściowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strony „GDPS” oraz
„MM” pozwalały udostępnić materiał dziennikarski w serwisach Facebook

223 M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Dzia-
łania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Koszalin 2013, s. 34.

224 R. Rodríguez-Martínez, L. Codina, R. Pedraza-Jimenez, Cibermedios y web 2.0: modelo
de análisis y resultados de aplicación, „El profesional de la información” 2010, nr 1, s. 35-
44, DOI: 10.3145/epi.2010.ene.05.
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oraz Google+, „GWS” – jedynie na stronie Facebook. Redakcja „KS” zainsta-
lowała narzędzie, dzięki któremu czytelnik mógł opublikować link do artykułu
w blisko 300 serwisach społecznościowych.

Tylko jedna strona nie posiadała własnego, osobnego forum dyskusyjnego.
Należy jednak dodać, że w przypadku www.mmszczecin.pl komentarze wysta-
wione przez czytelników przy artykułach były promowane na stronach po-
szczególnych materiałów dziennikarskich.

Również w przypadku blogów redakcyjnych trzy z czterech tytułów dawały
dziennikarzom możliwość prowadzenia własnego bloga. Warto zaznaczyć, że
aktywnie korzystała z tej opcji jedynie redakcja „Kuriera Szczecińskiego”. Spoś-
ród 12 autorów zdecydowana większość prowadziła blogi na bieżąco. Inaczej
koncepcja ta realizowana była w przypadku „Głosu Dziennika Pomorza Szcze-
cin”. Opublikowano tu osiem blogów dziennikarzy, jednak w praktyce pozos-
tawały one martwe lub wpisy pojawiały się sporadycznie (np. raz w roku).
Pozostawiono również blogi osób niepracujących już w redakcji, nawet od
kilku lat. W przypadku „MM Moje Miasto Szczecin” dziennikarze mieli moż-
liwość prowadzenia blogów, podobnie jak wszyscy użytkownicy.

B. Strony w serwisach zewnętrznych

Szczegółowe badania profilów w zewnętrznych mediach społecznościowych
wskazują na jednoznaczną dominację serwisu Facebook.

Tabela 9. Obecność odesłań do zewnętrznych serwisów społecznościowych w ser-
wisach internetowych szczecińskich tytułów prasowych. Stan na 30.06.2014 r.

Facebook Twitter YouTube Google+ inne

GWS + - * * -
GDPS + + * + Regiopedia
KS + * * * -
MM + * * * -

Źródło: badania własne.

Opis:
+: przekierowanie ze strony www
*: profil istnieje, jednak brak przekierowania ze strony www
-: nie stwierdzono
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We wszystkich analizowanych przypadkach na stronie głównej www tytułu pra-
sowego stwierdzono obecność odwołania do strony w serwisie Facebook. Od-
nośniki do pozostałych serwisów znajdowały się jedynie na stronie www.gs24.pl.
Pozostałe dzienniki również posiadały profile w innych mediach społecznościo-
wych, jednak nie publikowano do nich bezpośrednich odnośników.

Do kategorii „Inne” zakwalifikowano serwisy społecznościowe prowadzone
przez wydawcę danego tytuł prasowego. Interesującą inicjatywą społeczno-
ściową była Regiopedia (www.regiopedia.pl), czyli strona zawierająca ency-
klopedyczne informacje z naciskiem na wiadomości o charakterze lokalnym
i regionalnym. Serwis, którego wydawcą były Media Regionalne działał na za-
sadzie Wikipedii; użytkownicy mogli dodawać własne artykuły i uzupełniać już
istniejące. Według danych własnych serwisu, opublikowano 2 tys. 456 haseł
dotyczących województwa zachodniopomorskiego (co stanowi 5,21 proc.
wszystkich artykułów)225. Należy jednak zauważyć, że w 2012 r. dodano pięć
artykułów (w tym jeden sponsorowany), a w latach 2013-2014 – tylko po jed-
nym haśle226. Pozostałe, promowane na stronach głównych, serwisy ze-
wnętrzne należące do wydawców miały raczej charakter komercyjny niż
społecznościowy. Jako przykłady można podać www.domiporta.pl (GWS) lub
www.sweetdeal.pl (MM).

Najczęściej wykorzystywanym przez redakcje szczecińskich dzienników na-
rzędziem social media są strony w serwisie Facebook. Każdy tytuł ma własną
i prowadzoną na bieżąco Facebook page (FP). 

W przykładowym, rocznym okresie od października 2013 r. do września
2014 r. FP wszystkich analizowanych tytułów odnotowały wzrost liczby
fanów227. 

225 www.regiopedia.pl (30.06.2014).
226 www.zachodniopomorskie.regiopedia.pl (30.06.2014).
227 Fan: osoba, która wykonała aktywność „lubię to” w odniesieniu do FP, czyli polubiła

dany fanpage jako całość.
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Wykres 2: Liczba fanów Facebook pages szczecińskich gazet w okresie od paź-
dziernika 2013 r. do września 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych aplikacji CatNapoleon.

Największy wzrost w ciągu roku zanotowała FP „MM Moje Miasto Szcze-
cin”. Liczba fanów wzrosła z 18 tys. 183 w październiku 2013 r. do 50 tys. 188
we wrześniu 2014 r., co oznacza wzrost o 176 proc. Liczba fanów FP prowa-
dzonej przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” wrosła w tym samym okresie
o 104 proc. (odpowiednio z 2 tys. 801 do 5 tys. 725 osób). W przypadku
„Głosu Dziennika Pomorza Szczecin” różnica wyniosła 75 proc. (13 tys. 166
internautów w październiku 2013 r. i 22 tys. 996 we wrześniu 2014 r.). Najmniej
fanów – 19 proc. – przybyło FP „Gazety Wyborczej Szczecin” (4 tys. 556 na
początku badania i 5 tys. 425 w ostatnim miesiącu analizy).

Zauważalna jest dysproporcja między wynikami FP redakcji „MM Moje
Miasto Szczecin” oraz szczecińskiej mutacji „Głosu Dziennika Pomorza”,
mimo że obie strony prowadził ten sam zespół redakcyjny, którego integralną
częścią był dział online. Jednym z elementów, który wpływał na wyniki FP
„GWS” był prawdopodobnie brak wyspecjalizowanego działu online, którego
pracownicy zajmowaliby się wyłącznie promocją treści redakcyjnych w prze-
strzeni nowych mediów.
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Widoczną tendencją była korelacja między liczbą fanów a liczbą aktywnych
użytkowników228. Roczna liczba aktywnych użytkowników229 dla FP „MM Moje
Miasto Szczecin” wynosiła 188 tys. 98 osób, dla „GDPS”: 32 tys. 331, „KS”:
9 tys. 489, „GWS”: 3 tys. 34 internautów. Szczegółowa analiza danych ze
wszystkich dni wskazuje, że wysokość tego wskaźnika nie jest efektem jedno-
razowej aktywności internautów, ale wynikiem stałego, codziennego uczest-
nictwa użytkowników serwisu Facebook w dialogu prowadzonym na
poszczególnych FP.

O ile zależność między liczbą fanów a liczbą aktywnych użytkowników wy-
daje się oczywista, nie można tego powiedzieć o korelacji między ilościowymi
wskaźnikami aktywności administratora FP a uczestniczeniem fanów w tym
dialogu. Świadczą o tym wyniki analizy ilościowej publikacji na poszczegól-
nych stronach. W poniższej tabeli, dla przejrzystości wywodu, zachowano ko-
lejność z wcześniejszej prezentacji wyników

Tabela 10. Liczba aktywności administratorów i użytkowników Facebook pages
szczecińskich gazet w okresie od października 2013 r. do września 2014 r.

posty posty komentarze komentarze 
administratora użytkowników administratora użytkowników

MM 2401 920 130 47234
GDPS 2254 287 62 13025
GWS 576 16 25 1270
KS 5476 201 142 2969

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych aplikacji CatNapoleon.

Przeprowadzone badania wskazują, że najwięcej wpisów (niespełna 5,5 tys.)
opublikował administrator FP „Kuriera Szczecińskiego”. Liczba komentarzy
użytkowników jest jednak niemal dwukrotnie niższa od liczby wpisów admi-
nistratora. To jedyny przypadek w materiale poddanym badaniu, kiedy staty-
stycznie na jeden wpis administratora przypadał mniej niż jeden komentarz
internauty. Dla porównania w przypadku „GWS” wskaźnik ten wynosi 2,21,

228 Aktywny użytkownik: osoba, która wykonała w serwisie Facebook czynność odnoszącą
się do danej strony (komentarz, udostępnienie treści publikowanych na FP, aktywność
„lubię to” w stosunku do pojedynczego wpisu lub komentarza, oznaczenie FP na włas-
nym profilu).

229 Suma ze wszystkich dni analizowanego rocznego okresu.
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dla FP szczecińskiej mutacji „Głosu Dziennika Pomorza”: 5,78, a dla „MM”:
19,67 komentarza na jeden wpis administratora.

Należy zaznaczyć, że prezentowane dane mają charakter statystycznych ob-
liczeń. Taka rozbieżność w wynikach wskaźników dla poszczególnych FP może
jednak potwierdzać tezę, że w komunikacji medialnych marek lokalnych i re-
gionalnych w social media istotna jest nie tylko liczba publikowanych informa-
cji, ale przede wszystkim ich wartość jakościowa oraz umiejętność nawiązania
dialogu i angażowania czytelników.
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Zakończenie
Z badań nad szczecińską prasą codzienną w minionym ćwierćwieczu można

wyciągnąć wniosek, że przemiany systemu prasowego były w głównej mierze
oparte na konkurencji dwóch dużych dzienników regionalnych oraz lokalnego
dodatku „Gazety Wyborczej”. Dziennikom utworzonym po 1990 r. nie udało
się natomiast, w dłuższej perspektywie, spełnić oczekiwań właścicieli. Warto
jednak zaznaczyć, że wniosły one nowe elementy, które wykorzystywali później
kolejni wydawcy: dbałość o jakość druku, nowoczesną formę prezentacji treści,
silny akcent na treści sublokalne lub bezpłatną dystrybucję.

Analizując rozwój dzienników w Szczecinie, zachodzące tu procesy można
oceniać z dwóch perspektyw. Lokalny system prasowy w Szczecinie charaktery-
zuje się w wielu kwestiach odrębnością. Przyczyny tego zjawiska leżą w charak-
terze decyzji komisji likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch, która nie przekazała
żadnego z tytułów należących do byłego monopolisty w ręce partii politycznej
ani organizacji zewnętrznej w stosunku do zespołu redakcyjnego. Stan pełnej nie-
zależności dzienników regionalnych od zagranicznych koncernów utrzymywał się
stosunkowo długo, w porównaniu z innymi lokalnymi systemami prasowymi
w Polsce, bo aż do 1999 r. Przede wszystkim, w analizowanym okresie działał
w Szczecinie dziennik regionalny niepozostający w relacjach własnościowych
(ujętych wprost lub w sposób pośredni) z przedstawicielami duopolu Polskap-
resse – Orkla Media Polska / Mecom. „Kurier Szczeciński” od momentu przejęcia
tytułu od likwidatora RSW przez spółdzielnię pracowniczą pozostawał własno-
ścią dziennikarzy. Nieudana próba przejęcia gazety przez Orklę w 2004 r. nie
zmieniła faktycznego stanu rzeczy. Konsekwencją utrzymywania niezależności
przez „Kurier” był brak zjawiska łączenia dzienników regionalnych ukazujących
się w mieście. Nie zanotowano również spotykanego w innych regionach kraju
bezpośredniego wpływu organizacji politycznych na powstawanie i prowadzenie
inicjatyw wydawniczych z segmentu prasy codziennej. Motywacje decyzji o otwar-
ciu nowych tytułów wydają się leżeć raczej w sferze ekonomicznej, niż ideologicz-
nej. Na uwagę zasługuje „DS Dziennik Szczeciński”, który w chwili powstania
był jednym z nielicznych w kraju dzienników wydawanych w technologii full-color.
Szczecin był również jedynym miastem, w którym ukazywał się bezpłatny dziennik
lokalny wychodzący aż w 12 sublokalnych mutacjach osiedlowych.

Nie należy jednak pomĳać drugiej perspektywy: szczeciński system prasowy
w naturalny sposób podlegał również tendencjom ogólnokrajowym. Warto za-
uważyć brak konkurencji w segmencie dzienników regionalnych między Orklą
a Polskapresse. Stan swoistego podziału stref wpływów, a nawet współpracy230

230 Jako przykład można przytoczyć choćby wspólny projekt Dom Prasy Regionalnej Me-
diatak, zajmujący się obsługą reklamową tytułów należących do obu koncernów.
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między oboma wydawcami, był charakterystyczny dla całego systemu praso-
wego. Założenie bezpłatnej gazety miejskiej „MM Moje Miasto” także było
wyrazem ogólnopolskiego trendu, którego przykładem mogło być choćby po-
wstałe rok wcześniej wydawnictwo „Echo Miasta”. W oczywisty sposób na sy-
tuację na lokalnym rynku prasowym wpływały również decyzje zapadające
w centralach dzienników należących do koncernów. Tak było w „Głosie Dzien-
niku Pomorza” (np. zmiana w strukturze własnościowej po przejęciu aktywów
Orkla Media przez Mecom, a później przez Polskapresse) i w szczecińskim
dodatku „Gazety Wyborczej” (np. zmiany marki gazety oraz szaty graficznej).
Udziałem lokalnych dzienników była również konsolidacja tytułów regional-
nych obejmujących zasięgiem województwa zachodniopomorskie i pomorskie.
Należy też pamiętać o takich trendach jak tabloidyzacja treści czy agresywna
promocja tytułów prasowych w nowych mediach.

Przegląd wydarzeń, do których doszło na lokalnym rynku prasowym w ostat-
nich latach pokazuje, że trudno jednoznacznie wskazać dalsze kierunki rozwoju
dzienników wydawanych w Szczecinie. Wyraźne są sygnały świadczące o zmie-
niającej się sytuacji codziennej prasy lokalnej i regionalnej, choć trzeba zazna-
czyć, że wydarzenia te są wyrazem ogólnopolskiej sytuacji na rynku prasowym.
Wydawca „Gazety Wyborczej” podjął decyzję, że dodatek szczeciński nie będzie
się już ukazywał w osobnym grzbiecie, ale jako mutowane regionalnie strony
w szpiglu gazety-matki; „Kurier Szczeciński” zrezygnował – prawdopodobnie
ze względów finansowych – z udziału w badaniach prowadzonych przez PBC,
mimo że wcześniej był liderem czytelnictwa w mieście; właściciel „MM Moje
Miasto Szczecin” zaprzestał wydawania numeru poniedziałkowego, przez co
tytuł z formalnego punktu widzenia stał się tygodnikiem.

Wciąż jednak ukazujące się w Szczecinie dzienniki stanowią rozpoznawalne
marki na rynku prasowym. Wydawcy próbują wprowadzać systemy pobierania
płatności za dostęp do treści publikowanych w serwisach internetowych. Przy-
kładem są płatne archiwa „Gazety Wyborczej” oraz projekt Piano. Innym
typem dystrybucji treści są aplikacje przeznaczone dla użytkowników urządzeń
przenośnych – telefonów i tabletów. W takich modelach materiały redakcyjne
muszą jednak charakteryzować się wysoką jakością, a tą można osiągnąć je-
dynie dzięki profesjonalnym redaktorom, których praca będzie odpowiednio
doceniana przez właścicieli.

Obszarem rozwoju dla wydawców pozostaje twórcze i partnerskie wykorzys-
tanie dziennikarstwa obywatelskiego, szczególnie – mobilnego. Zdobywanie no-
wych aktywnych użytkowników tworzących treści jest jednym z ważniejszych
zadań redakcji. Agnieszka Ostrowska w 2009 r. przytaczała dane, z których wy-
nika, że zaledwie 0,16 proc. użytkowników oglądających filmy w serwisie You-
Tube.com zamieszczało tam własne pliki wideo, 0,2 proc. dodawało zdjęcia
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w serwisie Flickr.com, 4,5 proc. czytelników Wikipedii publikowało własne arty-
kuły231. Nawet jeśli te dane zdążyły się już zdezaktualizować i są mocno zaniżone,
to i tak pozostaje jeszcze ogromna część rynku do zagospodarowania przez
strony bazujące na twórczości aktywnych użytkowników.

Poważną wadą dziennikarstwa mobilnego jest jakość przesyłanych mate-
riałów: tekstów i fotografii. Wymagające gruntownej redakcji teksty oraz sto-
sunkowo słabej jakości zdjęcia są ceną, jaką wydawca płaci za informację
i szybkość jej uzyskania. Komunikacja językowa w sieci ma swoją specyfikę232

i internauci mogą  posługiwać się tym językiem również w trakcie przygoto-
wywania materiałów dziennikarskich. Brak obiektywizmu, niedociągnięcia
warsztatowe czy łamanie praw autorskich mogą wynikać z braku wiedzy i nie-
świadomości użytkowników, którzy próbują zostać dziennikarzami. Zgodnie
z uwagą Andrew Keena, który pisał, że „zwykły komputer i łącze internetowe
nie wystarczą, aby przekształcić się w poważnego dziennikarza”233 korzystne
mogą się okazać dedykowane szkolenia dla dziennikarzy obywatelskich, które
byłyby prowadzone przez profesjonalnych redaktorów.

Znajomość i odpowiednie wykorzystanie tych trendów jest szczególnie ważne
z punktu widzenia potrzeb budowania wokół marki silnej społeczności. Jednak,
rozwĳające się w trendzie Web 2.0, usługi stwarzają możliwości zbudowania at-
rakcyjnego modelu biznesowego, pozwalającego nie tylko udostępnić łamy mo-
bilnym użytkownikom, ale również zdobyć środki na utrzymanie redakcji.

Zauważalny jest gwałtowny wzrost liczby osób, które otrzymują informacje
od redakcji prasowych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obecnie
wydawcy traktują takie serwisy głównie jako źródło zwiększania liczby użyt-
kowników odwiedzających strony internetowe swoich tytułów. Można jednak
podejrzewać, że w przyszłości narzędzia te będą służyły wzmacnianiu świado-
mości marki prasowej i konwersji ruchu w social media na sprzedaż wydań
drukowanych oraz wzrost przychodów finansowych. Należy zaznaczyć, że so-
cial network sites (SNS) nie zostały stworzone jako kanał komunikacyjny marki
z odbiorcą. Ich pierwotnym celem było tworzenie prywatnych i publicznych

231 A. Ostrowska, Nowe media – przykład polski, w: Media a wyzwania XXI wieku, M. Boni-
kowska (red.), Trio, Warszawa 2009, s. 120.

232 Wyniki badań specyficznych zachowań użytkowników internetu można znaleźć m.in. w:
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007; Komunikowanie
się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.),
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 oraz Najnowsze słownictwo
a współczesne media elektroniczne, R. Pawelec, M. Trysińska (red.), Semper, Warszawa
2008.

233 A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-
-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 61.
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profilów oraz umożliwienie komunikacji między użytkownikami234. Prowadze-
nie promocji marki działającej komercyjnie jest wtórną cechą SNS i nie zawsze
jest akceptowane przez osoby korzystające z takich serwisów.

Wydaje się, że ekspansja prasy w obszarze nowych mediów znajduje się w tej
chwili w fazie wstępnej. Tytuły prasowe dysponują własnymi serwisami inter-
netowymi oraz prowadzą profile w mediach społecznościowych. Wciąż jednak
w wielu przypadkach widoczny jest brak spójnych strategii działania w tym za-
kresie – lub niedostateczna konsekwencja w realizacji takich planów w praktyce
redakcyjnej.

Widoczne jest traktowanie SNS jako kolejnego kanału służącego do dystry-
bucji tych samych treści, które zostały już opublikowane w wydaniu papiero-
wym i internetowym. Brak dialogu z odbiorcami, ignorowanie głosów
czytelników, niedostosowywanie rodzaju treści do specyfiki serwisu czy wręcz
automatyczne publikowanie informacji przez zaprogramowane aplikacje jest
zaprzeczeniem idei mediów społecznościowych i powoduje, że komunikacja
jest nieskuteczna. Najwyraźniejszym przykładem jest porzucanie rozpoczętych
inicjatyw, takich jak blogi dziennikarzy, własne strony społecznościowe pro-
wadzone przez wydawców czy profile w serwisach zewnętrznych. Działania
redakcji często sprawiają wrażenie intuicyjnych i, w dużej mierze, zależą od
cech osobowościowych redaktorów odpowiedzialnych za publikację informacji
w social media.

Redaktorzy i wydawcy w komunikacji w mediach społecznościowych stosują
obecnie, przede wszystkim, serwis Facebook. Wydaje się, że pełniejsze, umie-
jętne wykorzystanie możliwości SNS może nastąpić w przyszłości. Do nurtu
social media zalicza się bowiem wiele innych zróżnicowanych kanałów komu-
nikacji235. Interesujące efekty może dać korzystanie z geolokalizacyjnych funk-
cjonalności urządzeń mobilnych, szczególnie bezpośrednie dostarczanie
informacji, których czytelnik w danym miejscu i czasie potrzebuje236.

234 d.m. boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Jo-
urnal of Computer-Mediated Communication” 2008, nr 13, s. 211.

235 Ich omówienie można znaleźć m.in. w: M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w prze-
strzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 77-105; A. Miotk, Skuteczne so-
cial media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2013, s. 20-30.

236 Reader where are thou?, w: Innovations in magazines world report 2011, J. Senor, J. Wilpers
(red.), Innovations, Pamplona 2011, s. 42-45.
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Optymistycznym – choć pozostającym poza głównym nurtem prezentowa-
nych w tym miejscu rozważań – akcentem jest rozwój tygodników i miesięcz-
ników237. Być może takie cechy jak dokładne pozycjonowanie produktu,
szczegółowe określenie grupy docelowej oraz dobór treści o odpowiednim pro-
filu zostaną przejęte również przez prasę codzienną.

237 Należy zaznaczyć, że tytuły niezakwalifikowane podczas badań wstępnych do kategorii
prasy codziennej również zasługują na odrębne, dokładne opracowanie. Aby choć w czę-
ści zapełnić tę lukę, autor przygotowuje publikację o roboczym tytule Leksykon szczeciń-
skiej prasy, która zostanie opublikowana w 2015 r. Znajdą się tam charakterystyki
tygodników i miesięczników, do których udało się dotrzeć podczas badań prasy szcze-
cińskiej wydawanej po transformacji ustrojowej.
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2005-2012. Obecnie niezwiązany z dziennikarstwem.
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trendów.

Wykres 2. Liczba fanów Facebook pages szczecińskich gazet w okresie od paź-
dziernika 2013 r. do września 2014 r.
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Streszczenie 

Opracowanie dotyczy ewolucji systemu prasowego w Szczecinie w latach 1989-2014.
Autor poddał analizie 7 dzienników: „Kurier Szczeciński” (ukazuje się od 1945 r.), „Głos
Szczeciński” (od 1947 r.), „Gazetę Wyborczą Szczecin” (od 1990 r.), „DS Dziennik
Szczeciński” (1992 r. – 1995 r.), „Głos Wieczorny” (1994 r.), „Hallo Szczecin” (2004 r.),
„MM Moje Miasto Szczecin” (od 2006 r.). Materiał do badań stanowiły wydania trady-
cyjne, strony internetowe oraz profile w serwisach społecznościowych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera informacje na temat trzech
największych dzienników („Kuriera”, „Głosu” oraz szczecińskiej „Gazety Wyborczej”).
W rozdziale II omówione i porównane zostały cztery pozostałe szczecińskie dzienniki,
które zostały otwarte po 1990 r. W rozdziale III autor opisał wpływ nowych mediów
na zmiany w modelu komunikacji z odbiorcami.

Przemiany szczecińskiego systemu prasowego były związane przede wszystkim
z konkurencją między „Kurierem”, „Głosem” oraz lokalną „Gazetą Wyborczą”. Naj-
ważniejszymi punktami zwrotnymi na płaszczyźnie własnościowej były: przekazanie
tytułów w ręce dziennikarzy (1991 r.); kilkukrotne odrzucenie przez właścicieli „KS”
ofert zagranicznych inwestorów; przejęcie „GS” przez norweski koncern Orkla
(2000 r.), a następnie przez Mecom (2006 r.) i Polskapresse (2013 r.). Wśród zmian
o charakterze redakcyjnym należy wymienić: powstanie szczecińskiego dodatku „Ga-
zety Wyborczej” (1990 r.); zmianę cyklu wydawniczego „KS” z popołudniowego na
poranny (1994 r.); wielokrotne, poważne zmiany layoutu „GS” (najistotniejsza
w 1999 r.); formalną likwidację „GS” i włączenie go, jako mutacji regionalnej, w struk-
tury „Głosu Dziennika Pomorza” (2007 r.).

Mimo pewnej odrębności lokalnego systemu prasowego, główne tendencje w ewo-
lucji szczecińskiej prasy codziennej pokrywały się z trendami ogólnopolskimi. Wystę-
powały tu takie zjawiska, jak: łączenie redakcji i konsolidacje lub likwidacje tytułów,
obecność dużych koncernów medialnych, powoływanie kolejnych tytułów przez tych
samych wydawców, obecność miejskiej prasy bezpłatnej, tabloidyzacja treści, agre-
sywna promocja tytułów prasowych w nowych mediach. Na szczególne potraktowanie
zasługuje ten ostatni element, ponieważ prawdopodobnie będzie on wywierał silny
wpływ na rozwój mediów również w przyszłości.

W 2014 r. wszystkie badane tytuły korzystały z narzędzi społecznościowych.
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Obecność narzędzi społecznościowych na stronach głównych serwisów szczecińskich ty-
tułów prasowych. Stan na 30.06.2014 r.

blogi blogi 
komentarze udostę- kontakt

redakcyjne użytkow-    pnienia z autorem forum
ników

GWS - - + + - +
GDPS + - + + + +
KS + - + + - +
MM + + + + + -

Źródło: badania własne.
GWS: „Gazeta Wyborcza Szczecin”, GDPS: „Głos Dziennik Pomorza – Szczecin”, KS:
„Kurier Szczeciński”, MM: „Moje Miasto Szczecin”

Wszyscy wydawcy umożliwiali komentowanie opublikowanych artykułów oraz udo-
stępnianie treści w serwisach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej. Tylko na jednej stronie czytelnicy mogli założyć własny blog.

Najpopularniejszym serwisem społecznościowym był Facebook.

Obecność odesłań do zewnętrznych serwisów społecznościowych w serwisach interneto-
wych szczecińskich tytułów prasowych. Stan na 30.06.2014 r. 

Facebook Twitter YouTube Google+ inne

GWS + - * * -
GDPS + + * + Regiopedia
KS + * * * -
MM + * * * -

Źródło: badania własne.
+: przekierowanie ze strony www, *: profil istnieje, jednak brak przekierowania ze strony
www, -: nie stwierdzono

Znamienne jest, że w wielu przypadkach redakcja prowadziła profil w takich serwi-
sach jak Twitter, YouTube, Google+, jednak nie zamieszczano linku na stronie głównej
tytułu prasowego.

Badania wskazują, że Facebook pages (FP) wszystkich tytułów prasowych notują
w ostatnim okresie wzrost liczby fanów.
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Największy wzrost w ciągu roku zanotowała FP „MM Moje Miasto Szczecin”.
Liczba fanów wzrosła z 18 tys. 183 w październiku 2013 r. do 50 tys. 188 we wrześniu
2014 r., co oznacza zmianę o 176 proc. Liczba fanów FP prowadzonej przez redakcję
„Kuriera Szczecińskiego” wrosła w tym samym okresie o 104 proc. (odpowiednio z 2
tys. 801 do 5 tys. 725 osób). W przypadku „Głosu Dziennika Pomorza Szczecin” róż-
nica wyniosła 75 proc. (13 tys. 166 internautów w październiku 2013 r. i 22 tys. 996 we
wrześniu 2014 r.). Najmniej fanów – 19 proc. – przybyło FP „Gazety Wyborczej Szcze-
cin” (4 tys. 556 na początku badania i 5 tys. 425 w ostatnim miesiącu analizy).

Widoczną tendencją była korelacja między liczbą fanów a liczbą aktywnych użyt-
kowników (osób, które wykonały w serwisie Facebook czynność odnoszącą się do danej
strony, np. skomentowały, udostępniły lub polubiły wpis). Roczna liczba aktywnych
użytkowników dla FP „MM Moje Miasto Szczecin” wynosiła 188 tys. 98 osób, dla
„GDPS”: 32 tys. 331, „KS”: 9 tys. 489, „GWS”: 3 tys. 34 internautów. Szczegółowa
analiza danych ze wszystkich dni wskazuje, że wysokość tego wskaźnika nie jest efektem
jednorazowej aktywności internautów, ale wynikiem stałego, codziennego uczestnictwa
użytkowników serwisu Facebook w dialogu prowadzonym na poszczególnych FP.

O ile zależność między liczbą fanów a liczbą aktywnych użytkowników wydaje się
oczywista, nie można tego powiedzieć o korelacji między ilościowymi wskaźnikami ak-
tywności administratora FP a uczestniczeniem fanów w tym dialogu. Świadczą o tym
wyniki analizy ilościowej publikacji na poszczególnych stronach. 

Liczba aktywności administratorów i użytkowników Facebook pages szczecińskich gazet
w okresie od października 2013 r. do września 2014 r. 

posty posty komentarze komentarze
komentarze 

administratora użytkowników administratora użytkowników
użytkowników/

posty 
administratora

MM 2401 920 130 47234 19,67
GDPS 2254 287 62 13025 5,78
GWS 576 16 25 1270 2,21
KS 5476 201 142 2969 0,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych aplikacji CatNapoleon.

Istotny dla komunikacji w social media jest dialog między odbiorcą a marką. Jednym ze
wskaźników może być liczba komentarzy użytkowników przypadająca na liczbę postów
administratora strony. Przypadek mediów szczecińskich pokazuje, że istotna jest nie tylko
liczba wpisów opublikowanych na FP, ale również umiejętność zaangażowania odbiorców.

Przeprowadzone badania wskazują, że najwięcej wpisów (niespełna 5,5 tys.) opub-
likował administrator FP „Kuriera Szczecińskiego”. Liczba komentarzy użytkowników
jest jednak niemal dwukrotnie niższa od liczby wpisów administratora. To jedyny przy-
padek w materiale poddanym badaniu, kiedy statystycznie na jeden wpis administra-
tora przypadał mniej niż jeden komentarz internauty. Dla porównania w przypadku
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„GWS” wskaźnik ten wynosi 2,21, dla FP szczecińskiej mutacji „Głosu Dziennika Po-
morza”: 5,78, a dla „MM”: 19,67 komentarza na jeden wpis administratora.

Prezentowane dane mają charakter statystycznych obliczeń. Rozbieżności w wyni-
kach wskaźników dla poszczególnych FP mogą jednak potwierdzać tezę, że w komu-
nikacji medialnych marek lokalnych i regionalnych w social media istotna jest nie tylko
liczba publikowanych informacji, ale przede wszystkim ich wartość jakościowa oraz
umiejętność nawiązania dialogu i angażowania czytelników.
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Summary

The thesis familiarize the reader with the evolution of the press in Szczecin in the
years 1989-2014. The author has analyzed seven newspapers: "Kurier Szczeciński" (pub-
lished since 1945), "Głos Szczeciński" (since 1947), "Gazeta Wyborcza Szczecin" (since
1990), "DS Dziennik Szczeciński" (1992-1995), "Głos Wieczorny" (1994), "Hallo
Szczecin" (2004), "MM Moje Miasto Szczecin" (since 2006). The research materials in-
volved paper issues, websites, as well as the profiles on social networking sites.

The paper consists of three chapters. The initial one contains information on the three
largest newspapers – "Kurier", "Głos" and Szczecin’s "Gazeta Wyborcza". In the second
chapter the author analyzes and compares four other Szczecin daily papers that were
launched after 1990. The third chapter attempts to describe the impact of new media on
the changes in the model of communication with customers.

The transformations of Szczecin press system were mainly related to the competition
between "Kurier", "Głos" and the local "Gazeta Wyborcza". What constituted the most
important turning points within the field of ownership were: the transfer of the titles in
the hands of journalists (1991),  "KS" owners’ repeated rejections of the offers tendered
by foreign investors; the acquisition of "GS" by the Norwegian company Orkla (2000),
followed by Mecom (2006) and Polskapresse (2013). As far as the editorial changes are
concerned, one ought to mention: the creation of Szczecin supplement of "Gazeta
Wyborcza" (1990); the change in the release cycle of "KS" from the afternoon to the
morning one (1994); multiple significant alterations in the layout of "GS" (the most im-
portant one performed in 1999); the formal liquidation of "GS" and incorporating it, as
a regional mutation, to the structure of "Głos Dziennik Pomorza" (2007).

Despite some distinctive features of the local press system, the main trends in the evo-
lution of Szczecin newspapers coincided with the nationwide trends. It is here, where
such phenomena as: combining editorials and consolidations or liquidations of titles,
the presence of large media companies, appointing further titles by the same publishers,
the presence of urban free press, tabloidisation of content or aggressive promotion of
newspapers in the new media took place.

What deserves special consideration is the last element, since it is likely to exert a
strong influence on the development of the media in the future.

In 2014 all the examined titles benefited from social networking tools.
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The presence of social networking tools on the main sites of Szczecin newspapers. As for
30 June 2014 

editorial users’ comments sharing
contact 

blogs blogs with the forum
author

GWS - - + + - +
GDPS + - + + + +
KS + - + + - +
MM + + + + + -

Source: own studies
GWS: “Gazeta Wyborcza Szczecin”, GDPS: “Głos Dziennik Pomorza – Szczecin”, KS:
“Kurier Szczeciński”, MM: “Moje Miasto Szczecin”

At this time, all publishers allowed commenting on the published articles and con-
tent sharing on social networking sites or via e-mail. Only one site enabled the readers
to start their own blog.

Facebook belonged to the most popular social networking site.

The presence of references to external social networking websites in Szczecin newspapers.
As for 30 June 2014 

Facebook Twitter YouTube Google+ others

GWS + - * * -
GDPS + + * + Regiopedia
KS + * * * -
MM + * * * -

Source: own studies
+: redirection from www, *: the profile exists but there is no redirection from www, -: not stated

What is of great significance, is the fact that, in many cases, the editorial had a pro-
file in such services as Twitter, YouTube, Google+, however, no link was put on the
home page of the newspaper.

As the studies indicate, Facebook pages (FP) of all newspapers have recorded the
increase in the number of fans in recent years.

The largest yearly  increase was recorded on the FP of "MM Moje Miasto Szczecin".
The number of fans rose from 18,183 in October 2013 to 50,188 in September 2014,
which indicates an increase of 176 per cent. The number of fans of the FP kept by the
editors of "Kurier Szczeciński" grew by 104 per cent within the same period (from 2,801
to 5,725 people respectively). In the case of " Głos Dziennika Pomorza Szczecin", the
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difference was 75 per cent. (13,166 surfers in October 2013 and 22,996 in September
2014). The fewest fans – 19 per cent – joined the FP of "Gazeta Wyborcza Szczecin"
(4,556 at the initial stage of the research and 5,425 in the last month).

What constituted a significant tendency, was the correlation between the number
of fans and the number of active users (i.e. those who, via Facebook, performed an ac-
tivity relating to the page, such as, for instance, putting a comment, sharing or liking
a post). The annual number of active users of "MM Moje Miasto Szczecin" FP
amounted to 188,098 people, for "GDPS": 32,331, "KS": 9,489, whereas for "GWS":
3,034 Internet users. The detailed analysis of the data from all the days proves that
the level of this indicator is not the effect of a one-time Internet activity, but it results
from Facebook users’ continuous, daily participation in a dialogue held on various FP.

While the relationship between the number of fans and the number of active users
seems obvious, it cannot be said of the correlation between the quantitative indicators
of FP administrator’s activity and the participation of FP fans in this dialogue. The
foregoing statement is evidenced by the results of the quantitative analysis of publica-
tions on particular sites. 

The number of active users and administrators of Szczecin’s newspapers Facebook pages
in the period from October 2013 to September 2014 

administrator’s users’  administrator’s users’ 
users’  

posts posts comments comments
comments / 

administrator’s 
posts

MM 2401 920 130 47234 19.67
GDPS 2254 287 62 13025 5.78
GWS 576 16 25 1270 2.21
KS 5476 201 142 2969 0.54

Source: own studies based on the data from CatNapoleon application

What is of great significance for communication in social media, is a dialogue be-
tween the customer and the brand. The number of users’ comments per the number
of a site administrator’s posts may be one of the indicators. As the case of Szczecin
media shows, it is not only the number of posts on FP that is important, but it is also
the ability to involve the audience.

The research conducted by the author indicates that most of the posts (up to 5.5
thousand) were published by the administrator of "Kurier Szczeciński" FP. The number
of comments from the side of users, however, is almost twice as lower as the number
of the administrator’s posts. This is the only case in the material being tested when,
statistically, less than one comment of the Internet user fell to one post of an admin-
istrator. For comparison, in the case of "GWS" the figure is 2.21, for FP of Szczecin’s
mutation of " Głos Dziennik Pomorza ": 5.78, and for "MM": 19.67 of a comment
falling to one post of an administrator.
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The presented data have a character of statistical calculations. The discrepancies
in the results of indicators for particular FP may, however, confirm the hypothesis that,
what is important in the communication of local and regional media brands in social
media, is not only the number of published information but, above all, its qualitative
value as well as the ability to establish a dialogue and engage readers.

Full text of the book is available on the website of the author (www.flasinski.pl).
tłum.: Tomasz Matejuk
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Zusammenfassung

Die Bearbeitung betrifft die Evolution des Pressesystems in Stettin in den Jahren 1989-
2014. Der Verfasser analysierte sieben Tageszeitungen: „Kurier Szczeciński” (erscheint
seit 1945), „Głos Szczeciński” (seit 1947), „Gazeta Wyborcza Szczecin” (seit 1990), „DS
Dziennik Szczeciński” (1992– 1995), „Głos Wieczorny” (1994), „Hallo Szczecin” (2004),
„MM Moje Miasto Szczecin” (seit 2006). Das Forschungsmaterial haben die Papier-
ausgaben, Internetseiten sowie Profile in Sozialportalen dargestellt.

Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln. Das erste enthält Informationen zum Thema
von drei größten Tageszeitungen solcher wie „Kurier”, „Głos” sowie von Stettiner „Ga-
zeta Wyborcza”. Im zweiten Kapitel hat wurden vier sonstige Stettiner Tageszeitungen
besprochen und verglichen, die nach  1990 gegründet wurden. Im Kapitel drei befindet
sich die Beschreibung des Einflusses neuer Medien auf Wandlungen im Kommunikati-
onsmodel mit Empfängern.  

Die Wandlungen des Stettiner Presse-Systems waren vor allem mit dem Wettbewerb
zwischen  „Kurier”, „Głos” sowie Lokalzeitung „Gazeta Wyborcza” verbunden. Die wich-
tigsten  Wendepunkte auf der Eigentumsebene  waren: Übergabe der Titel in die Hände
der Journalisten  (1991); mehrmalige Ablehnung durch die Besitzer von „KS” der aus-
ländischen Investoren; Übernahme von „GS” durch das norwegische Konzern Orkla (im
Jahre  2000), und dann durch  Mecom (im Jahre2006) und Polskapresse (im Jahre 2013);
Unter den Änderungen wenn es um die Redaktion geht, sollten folgende Änderungen er-
wähnt werden: Entstehung der Stettiner Zeitungsbeilage von  „Gazeta Wyborcza” (im
Jahr 1990); Änderung des Herausgabe-Zyklus von „KS” vom  Mittags- für Morgenzyklus
(im Jahr 1994); mehrmalige ersthafte „GS”-Layout-Änderungen (die wichtigste Ände-
rung im Jahr 1999); offizielle Auflösung von  „GS” und seine Aufnahme als regionale
Mutation in die Strukturen von „Głos Dziennik Pomorza” (im Jahr 2007).

Trotz gewisser Eigenart des lokalen Pressesystems haben sich die Haupttendenzen in
der Evolution der Stettiner Tagespresse  mit den allgemein polnischen Trends gedeckt.
Es sind hier folgende Erscheinungen wie Verbindung von Redaktionen und  Konsolida-
tionen oder  Auflösungen der Titel, Anwesenheit von großen  Medienkonzernen, Beru-
fung von nächsten Titeln durch gleiche Herausgeber, Anwesenheit der kostenlosen Presse,
Boulevardisierung von Inhalten, aggressive  Vermarktung von Pressetiteln in neuen Me-
dien aufgetreten. 

Besonders sollte dieses letzte Element betrachtet werden, weil wahrscheinlich es stark
die Entwicklung der Medien auch in Zukunft beeinflussen wird.  

Im Jahr 2014 haben alle untersuchten Titel soziale Werkzeuge genutzt.
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Anwesenheit der Sozialwerkzeuge auf den Hauptseiten der Stettiner Services von Pres-
setiteln. Stand am 30.06.2014 

Redaktions- Nutze- Kommen- Verfü- Kontakt 
blogs blogs    tare fugungen mit Autor Forum

GWS - - + + - +
GDPS + - + + + +
KS + - + + - +
MM + + + + + -

Quelle: eigene Untersuchungen.
GWS: „Gazeta Wyborcza Szczecin”, GDPS: „Głos Dziennik Pomorza – Szczecin”, KS:
„Kurier Szczeciński”, MM: „Moje Miasto Szczecin””

In dieser Zeit haben alle Herausgeber  ermöglicht, veröffentlichte Artikel zu kom-
mentieren sowie Inhalte in den Sozialservices oder durch Email zur Verfügung zu stel-
len.  Nur auf einer Seite konnten die Leser eigenes Blog anlegen.  

Das populärste Sozialservice war Facebook.

Vorhandene Umleitungen an äußere Sozialservices in den Internetservices von Stettiner-
Pressetiteln. Stand am 30.06.2014 

Facebook Twitter YouTube Google+ Andere

GWS + - * * -
GDPS + + * + Regiopedia
KS + * * * -
MM + * * * -

Quelle: eigene Untersuchungen.
+: Umleitung von der www-Seite, *: Profil ist vorhanden, jedoch gibt es keine Umleitung
von der  www/Seite, -: nicht festgestellt

Charakteristisch ist es, dass in vielen Fällen die Redaktion das Profil in solchen Ser-
vices wie  Twitter, YouTube, Google+ geführt hat, jedoch wurde kein Link auf der
Hauptseite des Pressetitels platziert.  

Die Forschungen weisen darauf hin, dass Facebook pages (FP) aller Pressetitel letz-
tens der Anstieg der Anzahl der Fans aufzeichnen.

Der größte Anstieg innerhalb des Jahres  hat  FP „MM Moje Miasto Szczecin” ver-
zeichnet. Die Anzahl von Fans ist vom  18 Tausend 183 im Oktober 2013 bis 50 Tau-
send 188 im September 2014 gestiegen, was der Anstieg um 176 Prozent bedeutet. Die
Anzahl von  FP-Fans, die durch die Redaktion von „Kurier Szczeciński” geführt wurde,
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ist in dem gleichen Zeitraum um  104 Prozent (entsprechend von 2 Tausend 801 bies
5 Tausend 725 Personen) gestiegen. Im Falle von „Głos Dziennika Pomorza Szczecin”
hat der Unterschied 75 Prozent (13 Tausend 166 Internauten im Oktober 2013 und 22
Tausend 996 im September 2014) betragen.  Die kleinste Anzahl von Fans – 19 Prozent
– hatten FP von „Gazeta Wyborcza Szczecin” (4 Tausend 556 am Anfang der Unter-
suchung und 5 Tausend 425 im letzten Monat der Analyse).

Sichtbare Tendenz war  die Wechselbeziehung zwischen der Anzahl von Fans und
Anzahl von aktiven Nutzern (also Personen, die im Facebook-Service  in Bezug auf die
gegebene Seite z.B. durch den Kommentar der Eitragung, zur Verfügungsstellung  oder
durch  Eintragung, dass sie diese gern hatten, aktiv waren). Die Jahresanzahl von ak-
tiven Nutzern  hat für FP „MM Moje Miasto Szczecin” 188 Tausend 98 Personen, für
„GDPS”: 32 Tausend 331, „KS”: 9 Tausend 489, „GWS”: 3 Tausend 34 Internauten
betragen. Genaue Analyse der Daten von allen Tagen zeigt, dass die Höhe dieses Richt-
wertes kein Effekt der einmaligen Aktivität von Internauten ist, sondern das Ergebnis
von der ständigen, täglichen  Teilnahme der Nutzer des Facebook-Services im Dialog
darstellt, die auf einzelnen FP geführt wurden.

Soweit die Abhängigkeit zwischen der Anzahl von Fans und der Anzahl von aktiven
Nutzern scheint selbstverständlich zu sein,  kann man das über die Wechselbeziehung
zwischen  Mengenrichtwerten der Aktivität des FP-Administrators und der Teilnahme
der Fans in diesem Dialog nicht sagen.  Es zeugen davon die Ergebnisse der Mengen-
analyse der Veröffentlichungen an einzelnen Seiten. 

Die Anzahl der Aktivität der Administratoren und der Nutzer von Facebook pages der
Stettiner Zeitungen im Zeitraum von Oktober 2013 bis September 2014  

Beiträge Beiträge Kommentare Kommentare
Kommentare 

des Admini- der Nutzer des Admini- der Nutzer
der Nutzer /

strators strators Beiträge des 
Administrators

MM 2401 920 130 47234 19,67
GDPS 2254 287 62 13025 5,78
GWS 576 16 25 1270 2,21
KS 5476 201 142 2969 0,54

Quelle: eigene Bearbeitung auf der Grundlage der Daten der CatNapoleon-Applikation.

Für die Kommunikation in social media ist der Dialog  zwischen dem Abnehmer und
der Marke wesentlich. Ein von den Richtwerten kann die Anzahl der Kommentare der
Nutzer sein, die auf die Anzahl der Beiträge vom Seitenadministrator fällt. Der Fall der
Stettiner Medien zeigt, dass es nicht nur die Anzahl der Eintragungen wesentlich ist,  die
auf FP veröffentlicht wurden, aber auch die Fähigkeit die Empfänger zu engagieren.

Durchgeführte Untersuchungen weisen darauf hin, dass die meisten Eintragungen
(fast 5,5 Tausend der Administrator von FP „Kurier Szczeciński” eingetragen hat. Die
Anzahl der Kommentare der Nutzer ist jedoch Fast zweimal niedriger als die Anzahl
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der Eintragungen des Administrators. Das ist der nächste Fall im Material, das unter-
sucht wurde, wenn statistisch für eine Eintragung des Administrators weniger als ein
Kommentar des Internauten fällt. Zum Vergleich im Falle „GWS” hat dieser Richtwert
2,21, für FP der Stettiner Mutation von „Głos Dziennika Pomorza”: 5,78, für „MM”:
19,67 des Kommentars auf eine Eintragung des Administrators betragen. 

Die angegebenen Daten dienen nur zu statistischen Berechnungszwecken.  Die Dis-
krepanzen in Ergebnissen der Richtwerte für einzelne  FP können jedoch die These be-
stätigen, dass in der Kommunikation der lokalen und regionalen Medial-Marken in
social media nicht nur die Anzahl der veröffentlichten Informationen relevant ist, son-
dern vor allem ihr Wert und die Fähigkeit den Dialog aufzunehmen sowie die Leser zu
engagieren. 

Vollkommener Inhalt des Buches ist auf der Seite des Autors (www.flasinski.pl) zu-
gänglich.

tłum.: Tomasz Matejuk






