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PRZEDMOWA
Ostatnia dekada XX wieku podda³a Polaków ciê¿kiej próbie. I to nie tylko
z powodu wewnêtrznych przeobra¿eñ ustrojowych pañstwa, które - nios¹c
oczywiste dobrodziejstwa - obfituj¹ równie¿ w liczne dolegliwoœci. Konwersja
politycznego ci¹¿enia naszego kraju zmusza do gwa³townych zmian mentalnoœci
jego mieszkañców, a przepychaj¹c siê do innej nieco Europy ni¿ ta, z jak¹ byliœmy
wczeœniej oswojeni jasno dostrzegamy ca³y dystans cywilizacyjny dziel¹cy nas od
s¹siadów. Zauroczeni now¹ perspektyw¹ odrabiamy mnogie zapóŸnienia, ch³on¹c bezkrytycznie nie tylko dobre, ale równie¿ z³e wzorce zachodniej cywilizacji
i lecz¹c w ten ma³o przemyœlany sposób narodowe kompleksy. Jesteœmy wskutek
tego mniej odporni - a czêsto wrêcz bezbronni - wobec wszelkich, kulturowo
groŸnych infekcji, których toksycznoœæ inni uœwiadomili sobie ju¿ dawno. Wœród
nich pojawia siê groŸba spo³eczno-ekonomicznej globalizacji prowadz¹cej m.in.
do atrofii wiêzi spajaj¹cych ludzi z najbli¿szym otoczeniem, do utraty poczucia
to¿samoœci z w³asnym miastem, z regionem. Wizja ,,wspólnej Europy’’, ,,Europy
bez granic’’ - i tych fizycznych, i gospodarczych, i etnicznych - bywa dla wiêkszoœci
fascynuj¹ca, a jej spe³nienie, wczeœniej czy póŸniej, wydaje siê nieuniknione. St¹d
chyba - z przekonania, ¿e nie zdo³amy powstrzymaæ tego, co nieuchronne,
a zarazem z chêci zachowania pewnych wartoœci mog¹cych zanikn¹æ wskutek
kontynentalnej integracji - ujawnia siê z coraz wiêksz¹ si³¹ nowe zbiorowe
pragnienie wyra¿ane przez koncepcjê ,,ma³ej ojczyzny’’. Takiej przestrzeni
geograficznej i socjalnej z któr¹ bêdziemy trwale zwi¹zani emocjonalnie, w której
mo¿emy siê realizowaæ na co dzieñ, w której zaspokajamy potrzebê spo³ecznej
przynale¿noœci daj¹c¹ gwarancjê spo³ecznego bezpieczeñstwa.
W procesie budowania takich w³aœnie postaw zbiorowych i takiego sposobu
myœlenia kapitalny, mo¿e nawet pierwszorzêdny udzia³ mia³y, i maj¹, mass media.
Œwiadomoœæ tego - trywialnie oczywistego - faktu towarzyszy nam wprawdzie od
dawna, lecz jeszcze kilkanaœcie lat temu raczej rzadko znajdowa³a konkretne
potwierdzenie i odzwierciedlenie w praktyce, a do umys³ów polityków, szczególnie dzia³aj¹cych na lokalnych szczeblach przebija³a siê zawsze z ogromnym
trudem. Decydowa³a o tym przede wszystkim centralna, srodze rygorystyczna
reglamentacja wszelkich mediów: nadzielone odgórnie, szablonowe wyposa¿enie
ka¿dej stolicy województwa obejmowa³o jedynie gazetê codzienn¹ oraz regionaln¹ rozg³oœniê radiow¹ i tylko sporadycznie udawa³o siê cokolwiek ponad ów
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ubogi standard uzyskaæ. Ale decydowa³a równie¿ niechêæ prowincjonalnych
prominentów do dzielenia siê z kimkolwiek tym, co uwa¿ali za swe wy³¹czne
prawo i niezbywalny atrybut w³adzy - przywilejem panowania nad umys³ami
obywateli, monopolem na kszta³towanie ich pogl¹dów. Wszak z tych w³aœnie
powodów mass media, które znakomicie porz¹dkuj¹ ludzk¹ œwiadomoœæ, lecz
równie¿ wprowadzaæ w ni¹ mog¹ potê¿ny zamêt, nosz¹ nieco przewrotne, choæ
ca³kowicie zas³u¿one miano ,,czwartej w³adzy’’. Zdarza³y siê, rzecz jasna, pewne
(kontrolowane zreszt¹) odstêpstwa od regu³y i ustêpstwa wymuszane dziêki presji
lokalnych œrodowisk: w wielu, czasem niepozornych miejscowoœciach pojawia³y
siê jednodniówki spo³eczno-kulturalne (okazji po temu dostarcza³y zazwyczaj
jubileusze czy œwiêta pañstwowe), fachowe biuletyny informacyjne, wydawnictwa
naukowe i popularne. Bywa³o te¿, ¿e owe efemerydy, uzyskuj¹c po jakimœ czasie
oficjalny debit dawa³y pocz¹tek sta³ym czasopismom: rodowód taki mia³o wiele
regionalnych periodyków, zw³aszcza spo³eczno-kulturalnych. Ile jednak nale¿a³o
prze³amaæ politycznych barier, pokonaæ dziwacznych niekiedy biurokratycznych
zapór doskonale wiedz¹ ci, którzy w tamtym okresie podejmowali rozmaite
inicjatywy edytorskie, usi³uj¹c t¹ drog¹ rozbudzaæ aspiracje, o¿ywiaæ i wzbogacaæ
¿ycie intelektualne swych miast lub choæby po prostu dokumentowaæ miejscowe
wydarzenia.
Przyznaæ jednak trzeba, ¿e na Ziemi Lubuskiej - mimo warunków generalnie
niesprzyjaj¹cych oddolnym inicjatywom kulturalnym prowincji - dzia³o siê
w tamtych latach zadziwiaj¹co du¿o. I zdumiewaj¹co wiele z tego przetrwa³o do
dziœ. Nasz region zreszt¹ stanowi³ wówczas w kraju ewenement: mówi³o siê nawet
o lubuskim modelu kulturalnym jako wzorcu dla s³abszych województw pozbawionych prê¿nych metropolii, a przez to upoœledzonych w stosunku do
jednostek administracyjnych dysponuj¹cych ogromnym potencja³em twórczym
oraz wszechstronnie rozwiniêt¹ infrastruktur¹ intelektualno-artystyczn¹, Zielon¹ Górê zaœ (bo jej g³ównie zawdziêczamy ów fenomen) stawiano za przyk³ad
godny naœladowania przez mniejsze oœrodki. Dla naszego awansu nader pomocne
by³y z pewnoœci¹ wzglêdy ideologiczno-propagandowe: polityczna koniecznoœæ
szybkiego zasymilowania Ziem Odzyskanych i scalenia z pozosta³¹ czêœci¹ kraju
w jeden organizm, potrzeba integracji mozaikowej ludnoœci przybywaj¹cej tu
z terenów wschodnich, wyzbywania siê przez ni¹ poczucia tymczasowoœci
osiedlenia. Dziêki geopolitycznej specyfice korzystaliœmy z nieco bardziej liberalnego traktowania przez centralne w³adze: stawiane wobec faktów dokonanych
pozwala³y tutaj na wiêcej ni¿ gdzie indziej. Ale ówczesne o¿ywienie kulturalne
zawdziêczamy przede wszystkim nieprzeciêtnym ambicjom lubuskiego œrodowiska, które w tym zak¹tku kraju dostrzeg³o sw¹ ma³¹ ojczyznê i postanowi³o
inwestowaæ w jej przysz³oœæ. Wyrazem owych aspiracji by³y równie¿ lokalne
wydawnictwa prasowe i prasopodobne.
Nasz, wcale pokaŸny dorobek edytorski ma ju¿ bogat¹ i ró¿norodn¹ pod
wzglêdem charakteru literaturê, na któr¹ sk³adaj¹ siê analizy stricte naukowe

i opracowania popularne, materia³y dokumentalne i Ÿród³a wspomnieniowe. By³
on tematem co najmniej kilkunastu prac magisterskich archiwizowanych w uczelnianych bibliotekach oraz licznych tekstów publicystycznych rozsianych po
czasopismach. To imponuj¹ce - jakkolwiek nie pozbawione luk, gdy¿ nie
wszystkie okresy i obszary badacze eksplorowali z równ¹ starannoœci¹ - piœmiennictwo w istotnej mierze pomna¿a najnowsza ksi¹¿ka Andrzeja Piaseckiego.
Praca bardzo aktualna, powiedzia³bym, jeszcze gor¹ca. ,,Jej zakres terytorialny stwierdza autor - wyznaczaj¹ granice województwa lubuskiego istniej¹cego od
1 stycznia 1999 r. Data ta stanowi równie¿ cezurê w zakresie chronologicznym
pracy’’. Z za³o¿enia wiêc przedstawia raczej aktualny stan posiadania - A.
Piasecki nazywa to ,,bilansem otwarcia’’ - ni¿ ¿mudny i zawi³y proces kszta³towania siê lubuskich mediów. Perspektywê tê zmienia autor jedynie w przypadku mediów maj¹cych d³u¿sz¹, wykraczaj¹c¹ poza ustalone ramy czasowe tradycjê
i które s¹ obecne na rynku od wielu lat (,,Gazeta Lubuska’’, rozg³oœnia Radia
Zachód, ,,Ziemia Gorzowska’’), wskutek czego te - i tak uprzywilejowane, bo
przecie¿ dobrze znane i wielokroæ analizowane wczeœniej - znalaz³y kolejny opis.
Rozumiem intencje autora - jest zreszt¹ jego niezbywalnym prawem, jak chce
postrzegaæ i interpretowaæ materia³ badawczy - szkoda jednak, ¿e przyjêta
koncepcja (maj¹ca swe niew¹tpliwe zalety) pozostawi³a trochê na uboczu to, co
w warunkach polskich zas³uguje na miano rewolucji medialnej i co na pocz¹tku
dekady znalaz³o wyraz w bezprecedensowej wrêcz erupcji rozmaitych wydawnictw lokalnych publikowanych wysi³kiem instytucji, stowarzyszeñ, osób prywatnych: bezwzglêdne mechanizmy ekonomiczne sprawi³y, ¿e wiêkszoœæ tych przedsiêwziêæ szybko, niestety, upad³a. Wprawdzie w ró¿nych miejscach ksi¹¿ki
spotykamy wzmianki na ten temat, ale nie mog¹ one - bo te¿ chyba nie maj¹
podobnych ambicji - wype³niæ luk w aktualnym obrazie lubuskiej prasy. Uœwiadamiaj¹ natomiast, jak wiele jeszcze pozosta³o badaczom do zrobienia.
Wiele dobrego mo¿na o publikacji A. Piaseckiego powiedzieæ. Imponuj¹ca jest
skrupulatnoœæ i sumiennoœæ autora, który zgromadzi³ bodaj wszystkie - rozproszone po ca³ym województwie i bynajmniej nie zawsze tak ³atwo dostêpne, jak
siê zazwyczaj mniema - wydawnictwa (uwzglêdniaj¹c równie¿ rozg³oœnie radiowe
i media elektroniczne, np. strony internetowe), podda³ je dociekliwej analizie
wydobywaj¹c z trudnego materia³u nadspodziewanie du¿o treœci. Ksi¹¿ka ma
charakter g³ównie (choæ nie wy³¹cznie) dokumentarny, ze zrozumia³ych przeto
wzglêdów dominuje w niej zdecydowanie podejœcie analityczne. Nie brakuje
jednak ogólniejszego, socjologicznie zorientowanego spojrzenia, czasem prób
syntezy, czasem bardziej pog³êbionej refleksji dotycz¹cej m. in. miastotwórczej
funkcji prasy, trudnoœci jakie prze¿ywaj¹ dziennikarze zmuszeni do przystosowania siê do obecnych warunków, czy nowych, wczeœniej nieznanych mechanizmów
rz¹dz¹cych mediami. Trudno cokolwiek zarzuciæ bardzo bogatej warstwie
faktograficznej pracy. Ale tam, gdzie autor zapêdza siê w sferê interpretacji
pewnych zjawisk medialnych z przesz³oœci miewam czêsto nieco odmienne
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zdanie, bo znam fakty, których najbardziej nawet wnikliwy obserwator z zewn¹trz
znaæ nie mo¿e. Dotyczy to, dla przyk³adu, kulturotwórczej roli, wrêcz misji
,,Stilonu Gorzowskiego’’, trudnych a powik³anych - wzbudzaj¹cych kontrowersje
nawet wœród tych, co bezpoœrednio uczestniczyli w zdarzeniu - narodzin ,,Ziemi
Gorzowskiej’’, czy choæby ca³kiem niedawnego, s³awetnego zajazdu na zielonogórsk¹ redakcjê ,,Gazety Lubuskiej’’. Uwa¿ny czytelnik znajdzie równie¿ w ksi¹¿ce sporo interesuj¹cych informacji wychodz¹cych formalnie poza obszar zakreœlony tematem a dotycz¹cych np. funkcjonowania lubuskiego œrodowiska twórczego. Cennym dodatkiem jest tak¿e aneks zawieraj¹cy noty biograficzne
kilkudziesiêciu dziennikarzy dzia³aj¹cych w naszym regionie oraz obfity materia³
ilustracyjny w postaci zdjêæ, winiet tytu³ów prasowych etc.
Nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e jest to praca wartoœciowa, bardzo
przydatna i badaczom regionalnych dziejów, i prasoznawcom w ogóle jako
egzemplifikacja regionalnych ambicji wydawniczych. Jestem przekonany, ¿e
bêdzie tym poznawczo cenniejsza, im dalej od czasów, o których traktuje. Ale
ksi¹¿ka Andrzeja Piaseckiego by³a potrzebna z innych jeszcze powodów:
w czasach, kiedy tu i ówdzie od¿ywaj¹ na nowo anachroniczne a egzotyczne
animozje mieszkañców obydwu stolic województwa uœwiadamia ona jasno, jak
wiele nas - chcemy tego czy nie - ³¹czy, jak silnie spleceni jesteœmy wspóln¹
przesz³oœci¹. Dostarcza wiêc mimowolnie wielu wa¿kich argumentów na rzecz
integracji Ziemi Lubuskiej jako nowej jednostki administracyjnej. W procesie
tym media spe³niaæ bêd¹ rolê kluczow¹ i od nich w³aœnie w du¿ej mierze zale¿y,
jak szybko cel ów osi¹gniemy.

Bogdan J. Kunicki
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¯yjemy w czasach eksplozji informacyjnej. Teza ta dotyczy technicznych
mo¿liwoœci œrodków przekazu, ich jakoœci i iloœci. Mamy coraz wiêcej œrodków
spo³ecznej komunikacji: tytu³ów prasowych, rozg³oœni radiowych, stacji
telewizyjnych, stron internetowych. Coraz wiêcej ludzi zwi¹zanych jest
z procesem zbierania, przetwarzania i formu³owania informacji. Ich odbiorcy
z coraz wiêkszym trudem poruszaj¹ siê w informacyjnym g¹szczu, usi³uj¹c
dokonaæ selekcji. ,,Zwyk³y’’ odbiorca nie jest w stanie ogarn¹æ ca³ej wiedzy
o wszystkich podmiotach spo³ecznej komunikacji.
Zjawiska te wskazuj¹ na koniecznoœæ systematyki oraz opracowania
kompendiów wiedzy o œrodkach masowego przekazu. Nie porzucaj¹c badañ
nad konkretnymi przyk³adami z dziedziny mediów, nale¿y staraæ siê
o uchwycenie szerszych zjawisk. Wiele opracowañ wydanych w ostatnich latach
wskazuje na to, ¿e prasoznawcy i specjaliœci od komunikacji spo³ecznej
dostrzegaj¹ koniecznoœæ tworzenia takich syntez1. Sprzyja temu stabilizacja
polityczna i ekonomiczna kraju, mo¿liwoœæ swobodnej wymiany myœli,
zapotrzebowanie spo³eczne, atmosfera bilansów zwi¹zana z pierwszym
dziesiêcioleciem III Rzeczpospolitej, a tak¿e z koñcem wieku i tysi¹clecia. Dla
regionalistów impulsem do podjêcia badañ sta³a siê reforma administracyjna
pañstwa, w wyniku której granice terytorialne wielu województw powróci³y do
swych naturalnych, historyczno-geograficznych korzeni, a spo³ecznoœci lokalne
znów funkcjonuj¹ w powiatowych wspólnotach.
Opisane wy¿ej uwarunkowania sta³y siê podstaw¹ podjêcia prac badawczych
nad lubuskimi œrodkami spo³ecznej komunikacji, w efekcie czego powsta³a ta
ksi¹¿ka. Jej zakres terytorialny wyznaczaj¹ granice województwa lubuskiego
istniej¹cego od 1 stycznia 1999 r. Data ta stanowi równie¿ cezurê w zakresie
chronologicznym pracy. Podjêta tu bowiem charakterystyka œrodków masowego
przekazu dotyczy tych redakcji pism, rozg³oœni i telewizji, które istnia³y
w granicach województwa lubuskiego w okresie pierwszych osiemnastu miesiêcy
1 - Wœród tych syntez mo¿na wymieniæ ksi¹¿ki, których lektura pomog³a w kwerendzie Ÿród³owej prowadzonej przez autora
niniejszego opracowania. S¹ to prace: Tomasz Mielczarek, Miêdzy monopolem, a pluralizmem. Zarys dziejów œrodków
przekazu w Polsce w latach 1989-1997, Kielce 1998. Prasa, radio, telewizja w Polsce. Zarys dziejów. Warszawa 1999.
Popularna Encyklopedia Mass-Mediów, Poznañ 2000.
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jego funkcjonowania. Data koñcowa badañ - 30 czerwca 2000 r., umo¿liwia
zamkniêcie kwerendy Ÿród³owej na konkretnym etapie, a jednoczeœnie daje
nam obraz pó³torarocznej sytuacji na rynku mediów. Sytuacji, któr¹ mo¿na
uznaæ za wzglêdnie stabiln¹ pod wzglêdem politycznym i ekonomicznow³asnoœciowym.
Nakreœlenie pe³nego obrazu historii ka¿dej gazety, ka¿dego czasopisma,
radia i telewizji by³o niemo¿liwoœci¹. Dlatego w syntezie tych dziejów
zastosowano kilka metod selekcji. Przede wszystkim chodzi³o o unikniêcie
powtarzania opisanych ju¿ fragmentów dziejów lubuskich mediów. Dotyczy to
np. bogato udokumentowanej (zw³aszcza w warstwie wspomnieniowej) historii
,,Gazety Lubuskiej’’, a tak¿e prasy gorzowskiej, której wyczerpuj¹ce opracowanie
wydane zosta³o w 1987 r.1 Pod wzglêdem chronologicznym szczególn¹ uwagê
zwrócono na rozwój œrodków przekazu w latach dziewiêædziesi¹tych, a zw³aszcza
od momentu powstania woj. lubuskiego. Motywem dla takiego postêpowania
by³ niemal zupe³ny brak materia³ów (naukowych i publicystycznych), które
traktowa³yby o wspó³czesnych dziejach mediów lubuskich2. Poza tym selekcja
materia³ów mia³a jeszcze wiele innych aspektów. Ustalaj¹c proporcje objêtoœci
dla prezentacji poszczególnych œrodków spo³ecznej komunikacji, starano siê
przede wszystkim ogarn¹æ wszystkie przejawy medialnej aktywnoœci w tym
regionie. Uwzglêdnienie nawet niewielkich inicjatyw wydawniczych typu
gminnego biuletynu samorz¹dowego, mog³o nast¹piæ kosztem opisania dziejów
najwiêkszych wydawnictw tylko w skondensowanej formie. Na charakter
kwerendy Ÿród³owej oraz metod badawczych wp³ynê³o te¿ nieuchronnie
zjawisko subiektywizmu autora, jego wykszta³cenie historyka i wykonywany
zawód politologa. Dlatego w ksi¹¿ce niewiele miejsca poœwiêcono np.
kulturotwórczej roli mediów, analizie jêzykowej, socjologicznej, ekonomicznej3.
Usprawiedliwieniem dla tego typu ograniczeñ mo¿e byæ fakt, ¿e ka¿dy œrodek
przekazu gromadzi tak wielki zasób informacji, ¿e ich pe³nej analizy mo¿e
dokonaæ tylko zespó³ badaczy z ró¿nych dziedzin nauki. Ponadto badanie
bie¿¹cych zjawisk jest zawsze pe³ne pu³apek i braków, które dopiero po up³ywie
czasu daj¹ siê zweryfikowaæ.
Czy jednak maj¹c œwiadomoœæ takich ograniczeñ, nale¿a³o zrezygnowaæ

z podjêcia siê tej pracy? Na to (retoryczne dla autora) pytanie odpowiedz¹
recenzenci. Mog¹ odpowiedzieæ te¿ adresaci tej ksi¹¿ki: dziennikarze, studenci,
pracownicy naukowi, nauczyciele, politycy, samorz¹dowcy, spo³ecznicy, badacze
Ziemi Lubuskiej, krajowi prasoznawcy i regionaliœci. Dynamiczny rozwój
œrodków przekazu, a tak¿e podzia³ kraju na regiony historyczno-administracyjne
to zjawiska kszta³tuj¹ce siê dopiero od niedawna, trudno wiêc znaleŸæ gotowe
wzorce umo¿liwiaj¹ce ich zbadanie1. Z tego punktu widzenia, w przypadku
województwa lubuskiego niniejsza praca jest prób¹ dokonania ,,bilansu
otwarcia’’. Dotyczy to z jednej strony dotychczasowych dziejów lubuskich
mediów, ze szczególnym uwzglêdnieniem dekady 1989-98. I jest to zarazem
obraz sytuacji œrodków spo³ecznej komunikacji w pocz¹tkach dziejów woj.
lubuskiego. Z drugiej zaœ strony mamy w ksi¹¿ce zarys sytuacji polskich mediów
regionalnych, lokalnych i sublokalnych2 w wymiarze jednego województwa.
Skupiaj¹ siê tu jak w soczewce takie zjawiska wspó³czesnych polskich œrodków
przekazu, jak:
* historia du¿ego wydawnictwa prasowego wykupionego przez zachodni
koncern medialny;
* dzia³alnoœæ regionalnego oddzia³u najwiêkszego krajowego dziennika;
* dzieje by³ego partyjnego tygodnika wojewódzkiego, przejêtego przez zespó³
dziennikarski;
* losy dwóch gazet zak³adowych bêd¹cych pozosta³oœci¹ dawnej epoki3;
* aktywnoœæ prasowa œrodowisk zawodowych i organizacyjnych;
* narodziny prasy lokalnej i sublokalnej: wydawnictw komitetów obywatelskich,
samorz¹dów, instytucji, spó³ek, stowarzyszeñ, wydawnictw prywatnych,
parafialnych i szkolnych4;
* sytuacja radiowej rozg³oœni publicznej, dzia³alnoœæ oddzia³ów sieci radiowych;
* dynamiczny rozwój stacji telewizyjnych oraz budowa i znaczenie telewizji
kablowej;
* b³yskawiczny i trudny do usystematyzowania rozwój internetu jako œrodka
masowej komunikacji;

1 - Krystyna Kunicka, Bogdan J. Kunicki, Henryk Szczepañski, Prasa gorzowska w latach 1945-1985, Gorzów 1987. Praca ta jest
najobszerniejsz¹ analiz¹ dziejów prasy na Ziemi Lubuskiej. Jednak jej zakres terytorialny obejmuje tylko tytu³y ukazuj¹ce siê
w granicach by³ego województwa gorzowskiego. [Dalej: Prasa gorzowska...]
2 - Du¿e znaczenie ma dzia³alnoœæ Eugeniusza Kurzawy, dziennikarza ,,Gazety Lubuskiej’’, który na ³amach tego pisma
przeprowadza od kilku lat rankingi prasy lokalnej na Ziemi Lubuskiej.
3 - Wœród wielu barier, które pojawi³y siê w trakcie zbierania materia³ów do niniejszej ksi¹¿ki, autor pragnie zwróciæ uwagê
Czytelnika na trudnoœci ze scharakteryzowaniem ekonomicznego wymiaru funkcjonowania medialnych inicjatyw. Kwestie
rozliczeñ finansowych, strategii rozwoju, organizacji pracy, bazy kapita³owo-materia³owej i kadrowej, powi¹zañ politycznych
oraz personalnych zespo³u - wszystko to stanowi czêsto najwiêksz¹ tajemnicê przedsiêbiorstwa. W obliczu ogromnej
konkurencyjnoœci na rynku mediów, trudno liczyæ na pe³ne ujawnienie tych danych. Nie oznacza to jednak, ¿e autor poczu³
siê zwolniony z obowi¹zku przeprowadzenia tego typu analiz.
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1 - Wœród najnowszych opracowañ traktuj¹cych o mediach w poszczególnych regionach Polski, warto wymieniæ opublikowan¹
w 1999 r. w Poznaniu pracê doktorsk¹ Ryszarda Kowalczyka Prasa lokalna w województwie poznañskim w latach 1989-1998.
Ramy chronologiczne tej pracy wskazuj¹ dobitnie, ¿e data 1 stycznia 1999 r. ma ju¿ prze³omowy charakter we wszystkich
badaniach regionalnych.
2 - Systematyka przyjêta przez Oœrodek Badañ Prasoznawczych UJ okreœla zakres terytorialny dla poszczególnych pojêæ:
prasa regionalna wed³ug tych zasad obejmuje zakres obecnego województwa, prasa lokalna ma zakres mniejszy ni¿
dawne województwo, ale zarazem nie mniejszy ni¿ obecny powiat. Poni¿ej tego poziomu jest prasa sublokalna. Patrz:
W³odzimierz Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, ,,Zeszyty Prasoznawcze’’ 1999, nr 1-2, s. 61.
3 - Dzieje ,,Zastalowca’’ i ,,Stilonu’’ zosta³y zaprezentowane w formie odrêbnych rozdzia³ów poza punktem ,,Prasa zak³adowa
i bran¿owa’’ (roz. 7, cz. 1). Wynika³o to przede wszystkim z bogatej historii obydwu pism.
4 - W przypadku gazetek parafialnych i szkolnych autor zdecydowa³ siê na odnotowanie jedynie najbardziej trwa³ych inicjatyw,
istniej¹cych jeszcze przed 1 stycznia 1999 r., które w dodatku maj¹ cechy pism œrodowiskowych, wychodz¹cych z tematyk¹
poza sprawy szko³y czy parafii.
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Lubuskie jest interesuj¹cym obszarem dla badañ prasoznawczych. Niewielki
obszar i ma³a liczba ludnoœci tego województwa u³atwia ogarniêcie wszystkich
zjawisk medialnych, a jednoczeœnie pomaga widzieæ przez ich pryzmat ogólne
zjawisko przemian w tej dziedzinie. Jednak przed zapoznaniem siê z sytuacj¹
tutejszych mediów nale¿y uwzglêdniæ wiele uwarunkowañ kszta³tuj¹cych
specyfikê Ziemi Lubuskiej. W aneksie zamieszczone zosta³y w formie tabeli
podstawowe dane dotycz¹ce takich parametrów jak: liczba ludnoœci, powierzchnia oraz warunki ekonomiczne, spo³eczne i kulturalno-oœwiatowe. Na ich
podstawie mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski o sytuacji województwa na tle kraju. Pod
wieloma wzglêdami województwo lubuskie znajduje siê na koñcu w zestawieniach z innymi regionami Polski (patrz: Aneks). Jego specyfikê okreœla
tak¿e przygraniczne po³o¿enie oraz powojenna historia tych ziem, zasiedlanych
falami przez ludnoœæ z stron Polski. Wprawdzie najbardziej intensywne
osiedlenie mia³o miejsce przed pó³wieczem, to jednak równie¿ w latach
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych region lubuski mia³ dodatni bilans
migracyjny. W rezultacie ukszta³towana tu spo³ecznoœæ posiada swoj¹ specyfikê,
bardzo typow¹ dla terenów tzw. Ziem Odzyskanych. Ma to swoje konsekwencje
ideologiczne (mniejszy odsetek praktykuj¹cych religijnie), polityczne (mniejsze
poparcie dla ugrupowañ prawicowych), ekonomiczne (wysokie bezrobocie),
spo³eczne (np. problem ludnoœci zatrudnionej dawniej w PGR), kulturalne
(tradycje ruchów kulturalnych i regionalnych wspieranych przez administracjê).
Region lubuski cechuj¹ jeszcze inne specyficzne zjawiska. Wœród nich nale¿y
wymieniæ brak jednej du¿ej metropolii miejskiej, istnienie dwóch miast
œrednich jako równorzêdnych stolic województwa, du¿a iloœæ ma³ych miast
i niewielkich osad o charakterze miejskim, liczne osiedla wojskowe po
stacjonuj¹cych tu dawniej jednostkach.
Prze³omowe daty w historii kszta³towania siê regionu zwi¹zane s¹ z kolejnymi
reformami administracyjnymi. W latach 1945-50 wiêkszoœæ regionu z Zielon¹
Gór¹ i Gorzowem Wlkp. wchodzi³a w sk³ad woj. poznañskiego. W 1950 r.
powsta³o województwo zielonogórskie, do którego nale¿a³ Gorzów i G³ogów1.
Kolejna reforma z 1975 r. podzieli³a Ziemiê Lubusk¹ na dwa województwa:
zielonogórskie i gorzowskie2. Wspó³czesne granice województwa oraz granice
powiatów ukszta³towane zosta³y przez reformê administracyjn¹ z 1 stycznia
1999 r. [patrz mapka w Aneksie].
Wa¿n¹ cech¹ okreœlaj¹c¹ specyfikê woj. lubuskiego pod wzglêdem spo³ecznej
komunikacji stanowi¹ tradycje medialne w regionie. Jak ju¿ wspomniano,
ksi¹¿ka obejmuje prasowe i elektroniczne œrodki przekazu, które przetrwa³y

do okresu 1999-2000. Pominiête zosta³y dzieje tych wydawnictw, które istnia³y
tu w latach 1945-98 i z ró¿nych przyczyn przesta³y funkcjonowaæ. Choæ
wzmianki na ich temat pojawiaj¹ siê w wielu rozdzia³ach, to jednak trudno na
tej podstawie wyrobiæ sobie pe³n¹ orientacjê w rozwoju prasy lubuskiej po
1945 r. Tymczasem w latach 1945-98 istnia³o tu kilkadziesi¹t tytu³ów, które
wp³ynê³y na upodobania czytelnicze, ukszta³towa³y œrodowisko dziennikarzy,
elit kulturalnych i naukowych. Wydawane w latach czterdziestych pisma
regionalne oraz terenowe mutacje gazet poznañskich i wroc³awskich mia³y
charakter efemeryczny. Najd³u¿ej utrzyma³ siê ,,Tygodnik Katolicki’’ (1946-53)
wydawany przez gorzowsk¹ kuriê biskupi¹. W po³owie lat piêædziesi¹tych
w kilkunastu miastach województwa zielonogórskiego ukazywa³y siê miesiêczniki
sygnowane przez PZPR lub Front Jednoœci Narodu. W latach 1958-90 trwa³y
charakter mia³y dwa wydawnictwa: spo³eczno-kulturalny miesiêcznik (od 1967
r. dwutygodnik) ,,Nadodrze’’ oraz lokalny miesiêcznik ,,S³owo ¯arskie’’
(1958-89). Ponadto w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych oraz
w mniejszym stopniu w latach osiemdziesi¹tych na Ziemi Lubuskiej ukazywa³o
siê kilkanaœcie pism zak³adowych w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Nowej
Soli, Kostrzynie i Gozdnicy. Wiele z nich nie ogranicza³o siê tylko do tematyki
zak³adowej, ale spe³nia³o równie¿ funkcjê pism lokalnych. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych inicjatywy wydawnicze podejmowane by³y tak¿e
przez towarzystwa regionalne oraz œrodowiska akademickie. M.in. studenci
WSP w latach 1975-88 wydawali pismo ,,Faktor’’, a zielonogórscy naukowcy
redagowali kwartalnik ,,Przegl¹d Lubuski’’ (1977-86). W okresie miêdzy
sierpniem a grudniem 1980 r. ukaza³o siê kilka wydawnictw ,,Solidarnoœci’’,1
a od koñca 1981 r. do pocz¹tku roku 1988 Komitet Wojewódzki PZPR wydawa³
propagandowe pismo ,,Contra’’ (ukaza³o siê 140 numerów).
Najwiêkszy rozwój czasopiœmiennictwa na Ziemi Lubuskiej nast¹pi³ po roku
1989 r. Wiêkszoœæ z podjêtych wtedy inicjatyw nie przetrwa³a próby czasu.
Jednak liczba tytu³ów istniej¹cych w latach 1989-98, ich zasiêg i czêstotliwoœæ
ukazywania siê nie pozwala na pominiêcie tego zjawiska przy charakterystyce
aktualnych wydawnictw. Najwa¿niejsz¹ inicjatyw¹ medialn¹ z lat 1990-94
by³a próba wydawania dzienników: ,,Gazeta Nowa’’, nastêpnie ,,Codzienny
Express Zachodni’’ [patrz cz. I, rozdzia³ 1, str. 45]. Ponadto w Zielonej Górze
i w Gorzowie Wlkp. w latach 1989-98 ukaza³o siê kilkadziesi¹t efemeryd
prasowych wydawanych przez organizacje, stowarzyszenia, instytucje, firmy,
spó³dzielnie, spó³ki, osoby prywatne. Spoœród pism zielonogórskich mo¿na
wymieniæ m.in. miesiêczniki: ,,Biuletyn Informacyjny Zwi¹zku Sybiraków’’
(1990-94), ,,Biuletyn Sejmiku Samorz¹dowego’’ (1992-97), magazyn ,,Byæ
Zdrowym’’ (1994-97), ,,Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego’’

1 - Hieronim Szczegó³a, Projekt utworzenia województwa lubuskiego w 1949 r., ,,Przegl¹d Lubuski’’ 1974, nr 3-4, s. 133-148.
2 - Nowe województwo zielonogórskie nie obejmowa³o G³ogowa i Wschowy, ale w³¹czono do niego miasta z b. woj.
poznañskiego: Wolsztyn i Zb¹szyñ. Natomiast do woj. gorzowskiego w³¹czono miasta z b. woj. szczeciñskiego: Dêbno,
Myœlibórz, Choszczno, Barlinek oraz z b. woj. poznañskiego: Miêdzychód.
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1 - Najpowa¿niejsze z nich to ,,Solidarnoœæ Gorzowska’’ redagowana przez Gra¿ynê Pytlak oraz zielonogórska ,,Solidarnoœæ
Œrodkowego Nadodrza’’ redagowana przez Konrada Stanglewicza.
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(1991-1998). W Gorzowie Wlkp. by³y tygodniki: ,,Tydzieñ Gorzowski’’ (1990-91),
,,Gorzowiak’’ (1994-95), ,,Kurier Gorzowski’’ (1994-95, pocz¹tkowo dziennik,
mutacja ,,Kuriera Szczeciñskiego’’), ,,Sportowy Kurier Gorzowski’’ (1990-93);
miesiêczniki: ,,Gorzowskie Wiadomoœci Samorz¹dowe’’ (1994-98), ,,Biznesmen
Gorzowski’’ (1995-98); nieregularny organ KIK ,,Modlitwa i Praca’’ (1990-97).
Poza miastami wojewódzkimi impuls dla rozwoju prasy lokalnej da³ ruch
komitetów obywatelskich, a nastêpnie rozwój dzia³alnoœci samorz¹dów. W latach
1989-98 prawie w ka¿dym mieœcie Ziemi Lubuskiej podjêto mniej lub bardziej
trwa³e inicjatywy wydawnicze. Najwiêksze z nich to dwutygodniki: ,,Dwutygodnik
Kostrzyñski’’ (1993-95), ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’ (¯ary 1994-98), miesiêczniki:
,,G³os Œwiebodziñski’’ (1990-98), ,,Nasze Krosno’’ (1990-95), ,,Nasza Gmina’’
(Pszczew 1991-1992), ,,Ko¿uchowianin’’ (1990-96) oraz ,,Kwartalnik Drezdenecki’’ (1995-98).
Wy¿ej wymienione tytu³y prasowe z lat 1989-98 przesta³y siê ukazywaæ
g³ównie z przyczyn finansowych. Niewykluczone jednak, ¿e niektóre z tych
pism powróc¹ jeszcze na rynek wydawniczy.
Na koniec tego wprowadzenia wypada kilka zdañ poœwiêciæ bazie Ÿród³owej
i metodzie badawczej. Podstawowym materia³em badawczym w pracach nad
dziejami œrodków przekazu jest oczywiœcie prasa. Dla potrzeb tej ksi¹¿ki
przeprowadzono kwerendê prawie wszystkich tytu³ów prasowych ukazuj¹cych
siê w regionie lubuskim w latach 1945-2000. Niekiedy konieczna okaza³a siê
te¿ lektura wydawnictw ogólnokrajowych. Analizê prasy prowadzono wed³ug
klucza okreœlaj¹cego takie podstawowe zasady jej funkcjonowania jak: zasiêg
rozpowszechniania, czêstotliwoœæ, nak³ad, poziom edytorski i merytoryczny,
profil ideowo-polityczny, stosunki w³asnoœciowe, finanse, technika, kolporta¿.
Poza analiz¹ treœci badanych wydawnictw, pos³ugiwano siê tak¿e metod¹ badañ
iloœciowych oraz ankiet¹ i wywiadem.
W kwerendzie prasowej pomocn¹ by³a bibliografia regionalna sporz¹dzona
przez dzia³y regionalne Bibliotek Wojewódzkich w Zielonej Górze i Gorzowie
Wlkp. Nie jest ona jednak kompletna, dlatego niezbêdna okaza³a siê w³asna
kwerenda Ÿród³owa autora. Objê³a ona nie tylko prasê znajduj¹c¹ siê w zbiorach
bibliotek wojewódzkich (najwiêksze s¹ w Bibliotece im. C.K. Norwida w Zielonej
Górze), ale tak¿e w kilkunastu bibliotekach powiatowych i miejskich woj.
lubuskiego. Zbiory pism lokalnych bywaj¹ bardzo rozproszone, zdarza siê, ¿e
równie¿ biblioteki miejskie i powiatowe nie posiadaj¹ kompletu tych
wydawnictw. Czasami nawet wydawca i redakcja nie gromadz¹ roczników
swoich pism, nie mówi¹c ju¿ o obowi¹zku wysy³ania egzemplarzy do Biblioteki
Narodowej w Warszawie i do OBP UJ. W takich wypadkach autor zmuszony
by³ szukaæ brakuj¹cych roczników w zbiorach prywatnych. £¹cznie wykorzystano
materia³y z oœmiu dzienników, trzynastu tygodników, czternastu dwutygodników,
62 miesiêczników oraz 87 innych periodyków.
Drugim Ÿród³em wiedzy, poza pras¹, by³y zbiory archiwalne znajduj¹ce siê

w Archiwach Pañstwowych w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze
(oddzia³ w Starym Kisielnie i Wilkowie). Udostêpnione zespo³y archiwalne
okaza³y siê jednak daleko niekompletne. Dotyczy to Akt Delegatury G³ównego
Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz Akt Komitetów Wojewódzkich
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z tego powodu w pracy wykorzystano
tylko fragmenty akt GUKPPiW w Zielonej Górze oraz materia³y sygnowane
przez Wydzia³y Ideologiczne KW PZPR w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
Ponadto w Archiwum Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
natrafiono na dokumenty dotycz¹ce tych mediów, których udzia³owcem by³
skarb pañstwa reprezentowany przez wojewodê. Zapoznano siê tak¿e
z dokumentami samorz¹dowymi miasta Nowej Soli w zwi¹zku z wydawanym
tam najwiêkszym samorz¹dowym tygodnikiem w regionie oraz z rejestrem
tytu³ów prowadzonym w S¹dach Okrêgowych w Gorzowie Wlkp., Zielonej
Górze i w Lesznie.
Kolejny zespó³ Ÿród³owy stanowi¹ materia³y wspomnieniowe, których
autorami byli g³ównie dziennikarze lubuscy. Wœród opracowañ s¹ te¿
wydawnictwa przyczynkowe dotycz¹ce najczêœciej ,,Gazety Lubuskiej’’ oraz
artyku³y opublikowane w periodykach naukowych. Pomocne okaza³y siê
równie¿ najnowsze wydania prac naukowych o polskich œrodkach masowego
przekazu, gdzie mo¿na znaleŸæ fragmenty zwi¹zane z mediami lubuskimi.
Wykorzystano te¿ materia³y niepublikowane, g³ównie prace magisterskie
pisane pod kierunkiem prof. Hieronima Szczegó³y w zielonogórskiej WSP.
Analiza stron WWW przeprowadzona zosta³a przede wszystkim w zwi¹zku
z rozdzia³em o internecie, a tak¿e sporadycznie przy odtwarzaniu dziejów
niektórych redakcji. Jednak powierzchowny i komercyjny charakter treœci
wiêkszoœci tych stron uniemo¿liwia³ ich merytoryczne wykorzystanie. W kilku
przypadkach autor wys³ucha³ te¿ audycji radiowych i zapozna³ siê z programami
telewizyjnymi. Dla zilustrowania dziejów lubuskich mediów w ksi¹¿ce
zamieszczono materia³y ikonograficzne udostêpnione przez redaktorów
i wydawców.
Nieodzowne okaza³y siê tak¿e wizyty w redakcjach lubuskich mediów.
Jedynie dwie najwiêksze redakcje: ,,Gazety Lubuskiej’’ i Radia Zachód
posiadaj¹ spore zbiory archiwalne, w pozosta³ych takich dzia³ów nie ma lub
dopiero powstaj¹. W pracy wykorzystywano równie¿ rozmowy przeprowadzone
z redaktorami naczelnymi i pracownikami lubuskich mediów. W wiêkszoœci
wypadków by³y to wywiady bezpoœrednie (rzadziej rozmowy telefoniczne),
w trakcie których rozmówcy pomagali w wype³nieniu przez autora ankiety na
temat aktualnej sytuacji danego medium. T¹ czêœci¹ badañ objêto grupê ponad
stu osób. Jednoczeœnie wizyty autora w redakcjach lubuskich mediów pozwoli³y
zorientowaæ siê w warunkach ich pracy. W tym miejscu wszystkim Rozmówcom
sk³adam serdeczne podziêkowanie za zrozumienie dla mojej pracy, udostêpnienie materia³ów, poœwiêcony czas oraz wk³ad w³o¿ony w powstanie tej ksi¹¿ki.
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Sk³ada siê ona z trzech zasadniczych czêœci charakteryzuj¹cych pisma dwóch
miast wojewódzkich, lokalne wydawnictwa prasowe oraz media elektroniczne1.
Poniewa¿ twórcy tych mediów czêsto uczestniczyli w kilku inicjatywach, dlatego
ich noty biograficzne umieszczono w formie dodatkowego rozdzia³u, a nazwiska
redaktorów oznaczono w tekœcie gwiazdk¹*. Noty te tylko w kilku wypadkach
oparte s¹ na ¿yciorysach publikowanych w krajowych lub regionalnych
wydawnictwach. Dla potrzeb tej pracy w zdecydowanej wiêkszoœci noty
biograficzne opracowano we wspó³pracy z rozmówcami. Mog³y byæ one tylko
w niewielkim stopniu weryfikowane Ÿród³owo i zawieraj¹ jedynie podstawowe
dane o redaktorach naczelnych oraz innych dziennikarzach, którzy z racji
swoich szczególnych osi¹gniêæ lub pe³nionych funkcji wp³ywaj¹ w najwiêkszym
stopniu na obraz lubuskich œrodków spo³ecznej komunikacji. Jak to czêsto
bywa w przypadku zbierania danych personalnych, zdarza³o siê, ¿e adresaci
ankiet odmawiali ich wype³nienia lub nie odpowiadali na listy, dlatego ten
rozdzia³ mo¿e zawieraæ niewielkie luki.
Luki, a mo¿e nawet potkniêcia merytoryczne mog¹ te¿ wyst¹piæ w innych
rozdzia³ach. Przy tak szerokim zakresie tematu, mimo wielu etapów weryfikacji
i adiustacji, nakreœlony tu obraz mediów lubuskich jest z pewnoœci¹ daleki od
doskona³oœci. Ksi¹¿ka ta nie mia³a jednak na celu wyczerpania tematu. Wrêcz
odwrotnie, chodzi³o o jego zasygnalizowanie, usystematyzowanie i zachêcenie
innych badaczy do kontynuacji, wzbogacenia, twórczej polemiki. Jeœli oka¿e
siê, ¿e pod tym wzglêdem praca autora nie posz³a na marne, mo¿na uznaæ to
zadanie za spe³nione.
I na koniec objaœnienie tytu³u. Ju¿ w latach osiemdziesi¹tych XVIII wieku
pojawi³y siê opinie uznaj¹ce œrodki masowej komunikacji za czwart¹ w³adzê
(obok klasycznego monteskiuszowskiego trójpodzia³u na w³adzê ustawodawcz¹,
wykonawcz¹ i s¹downicz¹)2. U progu XXI wieku taka ocena roli mediów
wydaje siê tym bardziej uzasadniona. Ksi¹¿ka ta jest wiêc prób¹ ukazania
aktualnego stanu czwartej w³adzy w Polsce, na przyk³adzie jednego województwa.

1 - Dla podzia³u czasopism podstawê stanowi³ klucz terytorialny (a nie tematyczny). St¹d te¿ niektóre typy wydawnictw (np.
gazetki parafialne czy zak³adowe) pojawiaj¹ siê zarówno w czêœci dotycz¹cej Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, jak i w czêœci
drugiej, gdzie omawiane s¹ czasopisma istniej¹ce w poszczególnych powiatach.
2 - Pewien XVIII-wieczny parlamentarzysta brytyjski mia³ zwróciæ siê do dziennikarzy zasiadaj¹cych na ³awach prasowych: ,,wy
jesteœcie czwart¹ w³adz¹ w królestwie’’. Patrz: Andrzej Paczkowski, Czwarta w³adza, Warszawa, 1973, s. 5.
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PRASA MIAST
WOJEWÓDZKICH
1. ,,Gazeta Lubuska’’
Geneza najstarszego lubuskiego dziennika zwi¹zana jest z pocz¹tkami
polskiej prasy w tym mieœcie po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Wychodz¹ca
od 6 lipca 1945 r. w Gorzowie Wlkp. ,,Ziemia Lubuska’’ rozpoczê³a tworzenie
oddzia³ów powiatowych (równie¿ w Zielonej Górze). Jej nak³ad waha³ siê
w granicach 3-6 tys. egz. W kwietniu 1946 r. wraz z zamkniêciem Drukarni
Akcydensowej w Gorzowie ,,Ziemia Lubuska’’ przesta³a siê ukazywaæ. Nie by³
to jedyny w latach czterdziestych przypadek pojawienia siê w tym regionie
prasowej efemerydy. Wynika³o to m.in. z nieuregulowanej sytuacji administracyjnej tych ziem1.
Na prze³omie 1945 i 1946 r. œrodowiska wydawniczo-dziennikarskie z Poznania
oraz w mniejszym stopniu z Wroc³awia, zaczê³y przejawiaæ zainteresowanie
regionem lubuskim. W 1946 r. ukazywa³y siê tu wydania mutacji ,,Expresu
Poznañskiego’’, ,,Kuriera Wielkopolskiego’’ i wroc³awskiego ,,S³owa Polskiego’’.
W 1947 r. redakcja ,,G³osu Wielkopolskiego’’ otworzy³a oddzia³ w Gorzowie,
a po kilku miesi¹cach przenios³a go do Zielonej Góry. Wydanie mutacyjne
pt. ,,G³os Zielonogórski’’ (1949-50) wraz z mutacj¹ ,,Expressu’’ mia³o nak³ad
18 tys. egz. W tym samym roku siln¹ pozycjê zdoby³a ,,Gazeta Zachodnia’’,
organ bydgoskiej i poznañskiej organizacji PPR. Od 1948 r. redakcja pisma
przeniesiona zosta³a z Bydgoszczy do Poznania, tytu³ dziennika zmieniono na
,,Gazeta Poznañska’’, a istniej¹ce ju¿ w Gorzowie oraz w Zielonej Górze
oddzia³y redakcji rozpoczê³y w grudniu 1948 r. edycjê regionalnej mutacji pt.
,,Gazeta Lubuska’’. Obydwa tytu³y by³y organami prasowymi KW PZPR
w Poznaniu2.
1 - Krystyna Kwaœna ,,Gazeta Lubuska’’ - próba monografii, praca magisterska napisana pod kierunkiem Stanis³awa Kubiaka,
Poznañ 1979 r., s. 7.
2 - W³adys³aw J. Ciesielski, Prasa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950, ,,Rocznik Lubuski’’, t. XII/1983, s. 340. Autor by³
w latach czterdziestych korespondentem ,,G³osu Wielkopolskiego’’, a póŸniej ,,Gazety Lubuskiej’’ w Gorzowie.
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Pierwszy numer ,,Gazety Zielonogórskiej’’

,,Gazeta Lubuska’’ mia³a format A-3, objêtoœæ 6-10 s., dodatkowy czerwony
kolor na pierwszej stronie, œredni nak³ad 24 tys. egz. i by³a najwiêksz¹ mutacj¹
,,Gazety Poznañskiej’’. W ci¹gu kilkunastu miesiêcy ,,Gazeta Lubuska’’ zdoby³a
najsilniejsz¹ pozycjê w regionie, wypieraj¹c st¹d inne mutacje z Wroc³awia
i Poznania. ,,Gazeta’’ zapewnia³a szeroki serwis informacyjny z kraju i z regionu.
Tematyka lokalna zajmowa³a przynajmniej dwie strony, które powstawa³y
w oparciu o coraz szersz¹ sieæ korespondentów robotniczo-ch³opskich1.
Dziennikarze przekazywali swoje teksty telefonicznie lub poczt¹ dworcow¹
PKP do macierzystej redakcji w Poznaniu. Jednoczeœnie sprawy zwi¹zane
z rejonem zielonogórskim zaczê³y dominowaæ nad wiadomoœciami z terenu
Gorzowa, co zwi¹zane by³o z kszta³towaniem siê koncepcji utworzenia
województwa zielonogórskiego. Tendencjê tê wzmacnia³o istnienie tu liczniejszej
grupy dziennikarzy2. Decyduj¹cym wydarzeniem, które jednoznacznie wp³ynê³o
na powstanie w Zielonej Górze samodzielnego dziennika, by³o utworzenie
województwa zielonogórskiego w kwietniu 1950 r. Z dniem 6 sierpnia 1950 r.
tytu³ pisma zmieniono na ,,Gazeta Zielonogórska’’.
Zespó³ dziennikarski ,,Gazety’’ w Zielonej Górze liczy³ kilkanaœcie osób,
kierownikiem oddzia³u by³ Herbert Lipiñski, a od 1951 r. Micha³ Horowicz.
Nak³ad wynosi³ 32 tys. egz., z czego 80 proc. kolportowano w prenumeracie
1 - Wies³aw Nodzyñski, Prasa Zielonogórska, [w]: 25 lat prasy na ziemiach zachodnich i pó³nocnych, Kraków 1972, s. 62. Po
utworzeniu województwa i samodzielnej ,,Gazety Zielonogórskiej’’ redakcja mia³a ok. 300 korespondentów.
2 - Prasa gorzowska..., opr. cyt. s. 30.
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zak³adowej. Komitet Wojewódzki PZPR d¹¿y³ do szybkiego powo³ania w³asnego
organu, lecz w Zielonej Górze brakowa³o bazy poligraficznej. Powoli jednak
przygotowywano niezbêdne zaplecze organizacyjno-techniczne. W styczniu
1952 r. powsta³a tu delegatura RSW ,,Prasa’’, a w sierpniu przy Zielonogórskich
Zak³adach Graficznych uruchomiono oddzia³ gazetowy drukarni. W nocy z 31
sierpnia na 1 wrzeœnia wyt³oczono pierwszy numer ,,Gazety Zielonogórskiej’’1.
Z t¹ dat¹ rozpoczynaj¹ siê dzieje ,,Gazety’’, jako samodzielnego organu,
którego historiê trwaj¹c¹ ju¿ blisko pó³ wieku mo¿na podzieliæ na kilka etapów.
Periodyzacjê tê wyznaczaj¹ najwa¿niejsze zmiany zwi¹zane z histori¹ Polski,
Ziemi Lubuskiej, a tak¿e samej ,,Gazety’’. Po dacie 1 wrzeœnia 1952 r.
najbardziej prze³omowe wydarzenia w historii pisma mia³y miejsce w latach:
1975-1990-1999. Z tak przyjêtej chronologii wynika, ¿e najbardziej stabilny
okres w pracy ,,Gazety’’ to lata 1952-1975. W tym czasie dziennik rozwija³ siê
wraz z nowym województwem, umacnia³ sw¹ pozycjê najsilniejszego œrodka
przekazu w regionie, kszta³towa³ kadry, wychowa³ nowe pokolenie czytelników.
Alicja Zatrybówna, jedna z weteranek zielonogórskiego dziennikarstwa, tak
wspomina³a pierwsze lata samodzielnej ,,Gazety’’: Redakcja mieœci³a siê wtedy
w dwupiêtrowym budynku przy ul. ¯eromskiego nr 3 [...]. Praca trwa³a prawie
ca³¹ dobê [...]. Mieszka³o siê jak w komunie, w jednym domu, na Botanicznej. Do
dalszych wyjazdów s³u¿y³ jedyny samochód - sfatygowana ,,Skoda’’ [...]2. Jeœli
chodzi o wyposa¿enie to redakcja w Zielonej Górze, oprócz wspomnianego
pojazdu, mia³a te¿ do dyspozycji dwa rowery, aparat fotograficzny i dalekopis.
Oddzia³ gorzowski s³u¿bowy rower, zamieniony w 1957 r. na skuter3. Jednak
podstaw¹ funkcjonowania wojewódzkiego dziennika by³a kadra dziennikarska.
Pierwsze kolegium redakcyjne sk³ada³o siê z piêtnastu redaktorów. Oprócz
redaktora naczelnego g³ówn¹ rolê w pracach kolegium odgrywali dziennikarze
funkcyjni: Tadeusz Œwita³a - sekretarz redakcji, Karol Strug - kierownik dzia³u
ekonomicznego, po zmianie redaktora naczelnego sekretarz redakcji, Janusz
Krajewski - kierownik dzia³u rolnego, Jerzy Priebe - kierownik dzia³u partyjnego,
Edmund Tulko - redaktor niedzielnego wydania ,,Kultura i ¯ycie’’4. Spoœród
wszystkich 21 dziennikarzy zatrudnionych w 1952 r. piêciu mia³o wykszta³cenie
œrednie, a jeden wy¿sze5. W latach 1952-56 nast¹pi³a rozbudowa³a zespo³u

1 - Przez pierwsze miesi¹ce drukarze z drukarni w Poznaniu pomagali w pracy kolegom z Zielonej Góry. ,,Gazeta Lubuska’’ rodowód, tradycja, przegl¹d dorobku, Zielona Góra 1990, s. 21 i 212.
2 - Prasa Lubuska, Komitet Organizacyjny ,,Œwiêta Prasy -72’’, Zielona Góra 1972, s. 31. Inni pracownicy w rozmowach
wspomnieniowych przypominaj¹, ¿e dziennikarze mieszkali tak¿e w budynku przy ul. ¯eromskiego 5 oraz w innych
czêœciach miasta.
3 - Kazimierz Kopczyñski, Rozwój i zmiany funkcji zielonogórskiego wydawnictwa prasowego w latach 1952-77, praca
magisterska, WSP 1978, s. 10.
4 - Wies³aw Nodzyñski, Prasa Zielonogórska w XXV-leciu Polski Ludowej, [w]: Prasa ziem zachodnich i pó³nocnych w XXV-leciu
Polski Ludowej (materia³y z sesji), Wroc³aw 1970, s. 21.
5 - K. Kwaœna, opr. cyt., s. 26.

18

PRASA MIAST

redakcyjnego, do którego nap³ynêli m. in. absolwenci studiów dziennikarskich
z Krakowa i Warszawy. Liczna by³a te¿ grupa pracowników legitymuj¹cych siê
matur¹ oraz rocznym kursem dziennikarskim organizowanym przy KC PZPR.
Pierwszym szefem pisma by³ Wiktor Lemiesz z gdañskiego ,,G³osu Wybrze¿a’’.
We wspomnieniach dziennikarzy okres jego kierowania redakcj¹ zapisa³ siê
jako ,,rz¹dy twardej rêki’’1. I choæ w pocz¹tkowym okresie tworzenia
samodzielnego dziennika w redakcji potrzebna by³a dyscyplina, to jednak
z czasem styl pracy szefa by³ dla pracowników nie do zaakceptowania.
W sierpniu 1956 r. pod naciskiem zespo³u redakcyjnego, na fali rozpoczynaj¹cych
siê w kraju przemian, dosz³o do odwo³ania redaktora naczelnego2. Nowym
szefem ,,Gazety Zielonogórskiej’’ zosta³ Tadeusz Bazylko z ,,G³osu Koszaliñskiego’’. Wraz z nim z Koszalina do Zielonej Góry przyby³o dwoje dobrze
zapowiadaj¹cych siê dziennikarzy: Ryszard Rowiñski i Alicja Zatrybówna.
Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego zosta³a poprzedzona krytycznym
artyku³em w warszawskim tygodniku ,,Po prostu’’, na temat atmosfery panuj¹cej
w redakcji ,,Gazety Zielonogórskiej’’3, a póŸniej krytyk¹ ze strony KW, za
utrzymywanie przez pismo zbyt zachowawczej linii4. Jednak nowy redaktor
naczelny nie uzyska³ akceptacji w³adz partyjnych5. Po trzydniowym pe³nieniu
funkcji szefa redakcji przez Micha³a Horowicza i krótkim bezkrólewiu
z prze³omu roku 1956/576, redaktorem naczelnym zosta³ Zygmunt Œniecikowski
(wczeœniej pracowa³ w warszawskiej ,,Ch³opskiej Drodze’’). By³ redaktorem
naczelnym do 1960 r., w tym czasie nie wprowadzi³ w ,,Gazecie’’ wiêkszych
zmian, po odwo³anniu ze stanowiska przeszed³ do zielonogórskego radia.
Wtedy dopiero na czele redakcji stan¹³ Zdzis³aw Olas, od wczesnych lat
powojennych zwi¹zany z pras¹ wroc³awsk¹, redaktor naczelny tamtejszej
,,Gazety Robotniczej’’, póŸniej szef ,,Gazety Pomorskiej’’, ,,Gazety Krakowskiej’’
i krakowskiego oddzia³u PAP7. ,,Gazet¹ Lubusk¹’’ kierowa³ a¿ do œmierci
w 1985 r., pod jego rz¹dami ukszta³towa³ siê zasadniczy profil pisma.
W latach 1952-75 ruch kadrowy w zespole odbywa³ siê etapami. Po 1956 r.

1 - Czes³aw Kwaœny, Dopisek do ¿yciorysu mojej gazety, [w]: 35 lat z ,,Gazet¹ Lubusk¹’’ - wspomnienia dziennikarzy, Zielona
Góra, 1987, s. 13.
2 - W. Lemiesz by³ póŸniej korespondentem zwi¹zkowego organu ,,G³os Pracy’’, pisa³ ksi¹¿ki o tematyce wojennej, obroni³
doktorat. Przez kilka lat wsó³pracowa³ jeszcze z ,,Gazet¹’’. Zmar³ w sierpniu 2000 r.
3 - Henryk Ankiewicz, Przechadzki Zielonogórskie, Zielona Góra 1977, s. 28.
4 - Plenum KW w sierpniu ubieg³ego roku, na którym omawiano sytuacjê w zespole redakcyjnym, potwierdzi³o w ca³ej pe³ni, ¿e
wszelka samodzielna myœl dziennikarzy by³a t³umiona - napisano w dokumencie Informacje i oceny dzia³alnoœci ,,Gazety
Zielonogórskiej’’, k. 2. [w]: Akta Delegatury Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Zielonej Górze, Archiwum
Pañstwowe w Zielonej Górze z siedzib¹ w Starym Kisielinie. [Dalej: ADUKPP]
5 - T. Bazylko w 1957 r. spoœród 180 kandydatów do KW otrzyma³ najmniejsz¹ iloœæ g³osów. Wœród kolejnych kandydatów KW
na stanowisko redaktora naczelnego wymieniano Micha³a Horowicza i Micha³a Gancarczyka. ADUKPP, k. 26.
6 - Ryszard Rowiñski, Pó³ roku ¿ycia, [w]: 35 lat z ,,Gazet¹ Lubusk¹’’, s. 120.
7 - Hieronim Szczegó³a, Zdzis³aw Olas (1923-1985), ,,Przegl¹d Lubuski’’ 1986, nr 1-4, s. 247-248. Marian Pietrzak, Zdzis³aw
Olas, [w]: Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, cz. II red. H. Szczegó³a, Zielona Góra 1999.
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Redakcyjna impreza w po³owie lat piêædziesi¹tych. Mê¿czyzna (w okularach) siedz¹cy z prawej
strony pod œcian¹ to redaktor naczelny ,,Gazety’’ Wiktor Lemiesz. Autorem zdjêcia jest Bronis³aw
Bugiel fotoreporter ,,Gazety’’ w latach 1954-91.

z redakcji ,,Gazety’’ do innych pism odesz³a czêœæ pionierów lokalnego
dziennikarstwa1. Spoœród 21 dziennikarzy, którzy w 1952 r. pracowali w redakcji,
w 1965 r. pozosta³o siedmiu. Wœród osób, które w tym czasie przewinê³y siê
przez redakcjê ,,Gazety’’, by³o kilka póŸniejszych s³aw regionalnych i krajowych.
W ,,Gazecie’’ pracowali m.in.: W³adys³aw Korcz - wspó³twórca zielonogórskiego
œrodowiska naukowego, pracownik WSP, Zbigniew Jujka - autor rysunków satyrycznych (jego prace ukazywa³y siê tak¿e w ,,Szpilkach’’ i ,,Polityce’’, prezentowano je na miêdzynarodowych wystawach), Stanis³aw Ziarnkowski - grafik,
znany w kraju i za granic¹, Ryszard Badowski - podró¿nik, dziennikarz telewizyjny.
W tym okresie liczba dziennikarzy pracuj¹cych w ,,Gazecie’’ utrzymywa³a
siê na poziomie 30-40 etatowych pracowników. Mniej wiêcej po³owa z nich
legitymowa³a siê wykszta³ceniem wy¿szym. Zdecydowana wiêkszoœæ nie mia³a
jednak doœwiadczeñ zawodowych i dopiero w ,,Gazecie’’ stawali siê profesjonalistami. Integracji œrodowiska dziennikarskiego sprzyja³o powo³anie
w 1953 r. oddzia³u Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz w 1956 r. Klubu
1 - Dziennikarze ,,Gazety Zielonogórskiej’’ w latach 1957-59 uczestniczyli w tworzeniu ,,Nadodrza’’ - regionalnego miesiêcznika
(od 1971 r. dwutygodnika) o profilu spo³eczno-kulturalnym. Patrz tak¿e: B. Ratuœ, Kszta³towanie i rozwój kadr kulturalnooœwiatowych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-65, Poznañ 1971, s. 119.
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Dziennikarza, którego organizatorem by³ Karol Strug - inicjator festynów
prasowych. Aktywnoœæ tej grupy zawodowej nie sprowadza³a siê tylko do pracy
w gazecie. Zielonogórscy dziennikarze w latach 1952-75 podejmowali wiele
inicjatyw na forum publicznym, przyczyniaj¹c siê do rozwoju miejscowego
œrodowiska literackiego, wspó³tworz¹c koncepcjê ,,Zielonogórskiej drogi do
uniwersytetu’’, w³¹czaj¹c siê w pracê szeregu organizacji spo³ecznych1. W 1957
r. ,,Gazeta’’ obchodzi³a swoje piêciolecie. Przygotowany z tej okazji przez
Karola Struga Wielki Festyn Prasowy zapocz¹tkowa³ tradycjê organizowania
tego typu imprez.
Jednak g³ównym przedmiotem zaanga¿owania i pracy zespo³u ,,Gazety’’ by³
oczywiœcie sam dziennik. Po przekszta³ceniu mutacji w samodzielny dziennik,
zielonogórska redakcja mog³a swobodniej kszta³towaæ wizerunek pisma,
decydowaæ o doborze materia³ów, inicjowaæ powstawanie nowych dzia³ów,
rubryk. Tzw. norma dziennikarska w po³owie lat piêædziesi¹tych oznacza³a
koniecznoœæ napisania w ci¹gu miesi¹ca jednego artyku³u problemowego oraz
14 kilkunastowierszowych informacji2. Jako organ KW PZPR, zielonogórski
dziennik w swych serwisach informacyjnych oraz materia³ach publicystycznych
musia³ reprezentowaæ interesy Komitetu. St¹d te¿ pierwsze strony gazety
zdominowane by³y przez materia³y polityczne z regionu, z kraju i ze œwiata.
Zainicjowana ju¿ w pierwszym numerze ,,Kronika Zielonej Góry’’ publikowana
by³a na stronie czwartej. Jednak w miarê rozwoju pisma przybywa³o lokalnych
spraw i to nie tylko politycznych.
Publicystyka ,,Gazety’’ w latach 1952-75 obejmowa³a sprawy regionu, kraju
oraz zagranicy i zwi¹zana by³a czêsto z ró¿nymi inicjatywami redakcji. W latach
piêædziesi¹tych ,,Gazeta’’ zainicjowa³a akcjê ,,Zielone Zag³êbie’’ maj¹c¹ na
celu zagospodarowanie pó³nocnej czêœci województwa. W po³owie lat
szeœædziesi¹tych podczas obchodów 1000-lecia Pañstwa Polskiego pojaw³o siê
szczególnie du¿o artyku³ów historycznych propaguj¹cych polskie tradycje
Ziemi Lubuskiej i polskie nazewnictwo3.
Pierwszy dodatek do gazety pojawi³ siê w latach 1951-53. By³ to cotygodniowy
spo³eczno-kulturalny ,,Widnokr¹g’’. Jeszcze przed up³ywem pierwszego roku
samodzielnej dzia³alnoœci ,,Gazeta Zielonogórska’’ rozpoczê³a edycjê weekendowego dodatku ,,Kultura i ¯ycie’’. W 1956 r. dodatek ten zamieniony zosta³
na specjalne sobotnio-niedzielne wydanie ,,Gazety Zielonogórskiej’’ i w tej
formie utrzyma³ siê do 1965 r., kiedy to zast¹piono go tytu³em ,,Niedziela’’.
Od 1956 r. w ka¿dy pi¹tek wydawano dodatek dla rolników ,,Nasza Wieœ’’4.
W nastêpnych latach na ostatniej stronie sobotnio-niedzielnej gazety
1 - Bronis³aw Ratuœ, Z historii œrodowiska dziennikarskiego na Ziemi Lubuskiej, w: Prasa lubuska..., opr. cyt. s. 99.
2 - ADUKPP, k. 24.
3 - M. Musielak, Prasa Zielonogórska 1945-1977, praca magisterska, WSP 1979, s. 27.
4 - Dodatek ten ukaza³ siê po raz pierwszy w numerze 141 ,,Gazety Zielonogórskiej’’ z 14 czerwca 1957 r.
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redagowany by³ w stylu magazynowym ,,Niedzielny Kramik’’. W tym czasie,
na stronie miejskiej pojawi³a siê te¿ niezwykle popularna i trwa³a rubryka
,,Zielonogórskie Winogronka’’, a w niedzielnym wydaniu - sta³y felieton ,,Listy
spod grzybka’’. Twórc¹ obydwu cykli by³a utalentowana dziennikarka Zofia
Chajnowska, która pod koniec lat szeœædziesiatych przenios³a siê do Szczecina.
Strony regionalne zawiera³y tak¿e dok³adne informacje o imprezach, wystawach,
dy¿urach. Ostatnie strony zwyk³ych wydañ zajmowa³ sport. Utrzymywa³a siê
nadal szata graficzna pisma, wypracowana jeszcze w czasach oddzia³u ,,Gazety
Poznañskiej’’. Dodatkowy kolor czerwony stosowany by³ na pierwszej stronie,
format B-3, objêtoœæ osiem stron (dziesiêæ w wydaniu magazynowym).
Odrêbnym problemem by³o wydawanie mutacji ,,Gazety’’. By³y one
redagowane prawie od samego pocz¹tku samodzielnego istnienia ,,Gazety’’.
Najwa¿niejsza z nich to ukazuj¹ca siê pod odrêbnym tytu³em ,,Gazeta
Gorzowska’’ (1958-73), jej kierownikiem do 1970 r. by³ Jerzy Doczyñski1.
Utworzono te¿ oddzia³y ,,Gazety’’ w ¯arach (1958 r.), Nowej Soli (1961 r.)
i w G³ogowie (1969 r.). W latach 1955-61 ,,Gazeta’’ mia³a najczêœciej 2-4
mutacje, w nastêpnych latach liczba mutacji systematycznie ros³a. W 1969 r.
,,Gazeta’’ oprócz wersji podstawowej mia³a osiem wydañ mutacyjnych: dla
Gorzowa, Nowej Soli, Krosna - S³ubic, G³ogowa - Wschowy, Sulechowa,
Strzelec Kraj, ¯ar - ¯agania - Lubska - Szprotawy oraz wydanie ogólnowojewódzkie. Razem dawa³o to tygodniowo 31 dodatkowych kolumn, na 42
podstawowe2. Drukowanie dziennika wraz z kilkoma mutacjami w jednej
drukarni by³o przedsiêwziêciem niezwykle skomplikowanym. Praca niektórych
dzia³ów redakcji sprzê¿ona by³a z dzia³alnoœci¹ drukarni. Dotyczy³o to redakcji
nocnej, korekty, dalekopisów. W po³owie lat piêædziesi¹tych drukarnia
wyposa¿ona by³a tylko w jeden agregat o maksymalnej wydajnoœci 12 tys. egz.
Dziennie drukowano ok. 40 tys. egz. przy œredniej tygodniowej objêtoœci 36
stron3. W nastêpnych latach objêtoœæ zwiêkszy³a siê do 40-42 s. tygodniowo.
W 1959 r. po uruchomieniu dwuagregatowej maszyny rotacyjnej o maksymalnej
wydajnoœci 32 tys. egz. na godzinê systematycznie zwiêkszano nak³ad, który
w latach 1952-1975 wzrós³ z 39 tys. do 151 tys. egz.
Do 1971 r. drukarnia ,,Gazety Lubuskiej’’ by³a czêœci¹ Zielonogórskich
Zak³adów Graficznych. Nastêpnie zak³ad zosta³ podporz¹dkowany Zielonogórskiemu Wydawnictwu Prasowemu istniej¹cemu w postaci delegatury od
1956 r. Szefami wydawnictwa do 1969 r. byli kolejno: Janina Lorkowa,

1 - J. Doczyñski pisanie do ,,Gazety ’’ rozpocz¹³ w 1949 r. W latach 1973-81 by³ sekretarzem redakcji, nastêpnie wspó³pracowa³
z pismem ju¿ jako emeryt.
2 - ,,Gazeta Zielonogórska’’ mia³a dwa razy wiêcej mutacji ni¿ dwie redakcje poznañskie ,,G³osu’’ i ,,Gazety’’. Jerzy Siciñski,
Sekretariat redakcji dziennika, praca magisterska, Warszawa 1971.
3 - M. Skarbek, Rozwój bazy materialno-kadrowej zielonogórskiej prasy, w: Rola prasy w ¿yciu spo³eczno-politycznym..., opr.,
cyt., s. 32.
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(Fot. Bronis³aw Bugiel)

Nak³ad ,,Gazety Lubuskiej’’ w latach 1952-75

Redakcja ,,Gazety’’ w pochodzie pierwszomajowym w 1962 r.

Kazimierz Bandurek i (na krótki okres) Zdzis³aw Olas. PóŸniej Wydawnictwo
Prasowe przesta³o byæ delegatur¹ i dyrektorem samodzielnej jednostki zosta³
Marian Skarbek, by³y szef kieleckiego ,,S³owa Ludu’’.
W strukturze organizacyjnej w jakiej funkcjonowa³a ,,Gazeta’’ decyduj¹c¹
rolê (choæ nie do koñca formalnie uregulowan¹) odgrywa³ Komitet Wojewódzki
PZPR. W zachowanych Ÿród³ach nie ma informacji pozwalaj¹cych na precyzyjne
okreœlenie zakresu, w jakim Wydzia³ Propagandy Komitetu móg³ sterowaæ
pras¹. Obraz ten mo¿na jednak odtworzyæ na podstawie fragmentarycznych
dokumentów, relacji œwiadków oraz wiedzy o mechanizmach podporz¹dkowania
redakcji pism partyjnych w PRL. Komitet decydowa³ przede wszystkim
o obsadzie najwa¿niejszych stanowisk. KW PZPR mia³ te¿ bezpoœredni wp³yw
na redakcjê poprzez swoich cz³onków skupionych w Podstawowej Organizacji
Partyjnej funkcjonuj¹cej w ,,Gazecie’’, tak jak w ka¿dym zak³adzie pracy. Do
partii nale¿a³a wiêkszoœæ dziennikarzy, a w przypadku redaktorów funkcyjnych
by³o to niemal¿e obligatoryjne. Redaktor naczelny z regu³y wchodzi³ w sk³ad
w¹skiego kierownictwa partii: Egzekutywy KW PZPR.
W KW PZPR ustalano tzw. kierunki dzia³ania redakcji, oceniano plany
pracy, w³¹czano dziennikarzy w akcje propagandowe, ustalano granice
,,konstruktywnej krytyki’’ i podejmowano ostateczne rozstrzygniêcia w sprawach
spornych. Margines swobody i niezale¿noœci móg³ istnieæ dziêki dziennikarskiej
odwadze, dociekliwoœci oraz odpornoœci na naciski. Z dostêpnych materia³ów

wynika, ¿e w latach 1952-75 pomiêdzy redakcj¹ a Komitetem nie by³o wiêkszych
konfliktów. W okresie gor¹cej dyskusji w partii po XX zjeŸdzie KPZR w 1956
r. w Komitecie uwa¿ano, ¿e ,,Gazeta’’ nie nad¹¿a za politycznymi zmianami.
W okresie trwania XX Zjazdu i po ZjeŸdzie gazeta w wiêkszoœci wypadków
ogranicza³a siê do materia³ów Agencji Robotniczej. Próby w³asnej publicystyki by³y
znikome, a co gorsza nieœmia³e. [...] Gazeta nie podjê³a w tym czasie dyskusji
ideologicznej, niew¹tpliwie nies³ychanie trudnej, nie wyjaœnia³a stanowiska Partii
w najbardziej piek¹cych sprawach dnia - ubolewa³ oceniaj¹cy liniê pisma
pracownik cenzury1. Jednak rozbie¿noœci na szczytach w³adzy w Warszawie
uniemo¿liwia³y te¿ wypracowanie jasnej polityki wobec prasy. St¹d w ocenie
,,Gazety’’ w trudnym 1956 r. znajdujemy wiele sprzecznoœci. Gazeta w sposób
niedwuznaczny przesz³a do ofensywy, a równoczeœnie sta³a siê organizatorem
i propagatorem decentralizacji, walki z biurokratyzmem i kultem jednostki [...].
Niepokoj¹cym zjawiskiem tego okresu jest ucieczka od tematyki partyjnej oceniano pismo po zmianie redaktora naczelnego latem 1956 r., stawiaj¹c
jednoczeœnie zarzut, ¿e redakcja nie zajê³a stanowiska w sprawie rozpadania
siê spó³dzielni produkcyjnych2.
Niepokoje spo³eczne wystêpuj¹ce w czasach Gomu³ki wzmaga³y nadzór
partyjny i powodowa³y, ¿e ,,Gazeta’’ stawa³a siê instrumentem w rozprawie
z przeciwnikami partii. Tak by³o np. w 1960 r., kiedy to w Zielonej Górze
1 - ADUKPP, k. 2.
2 - Tam¿e, k. 6-9.

24

PRASA MIAST

mia³y miejsce protesty uliczne w obronie zagro¿onego likwidacj¹ domu
parafialnego. Dosz³o do brutalnej interwencji milicji, s¹dy orzek³y surowe
wyroki, a w ,,Gazecie’’ ukaza³ siê artyku³ Chuligani - narzêdziem aspo³ecznych
planów ks. dziekana1. Informacje i publicystyka z tych lat sytuuj¹ ,,Gazetê’’ na
poziomie charakterystycznym dla wiêkszoœci gazet kontrolowanych przez jedno
centrum decyzyjne. Krajowy dzia³ polityczny i partyjny by³ w ,,Gazecie’’
zape³niany przede wszystkim materia³ami Polskiej Agencji Prasowej.
Nie oznacza to jednak, ¿e ,,Gazeta Zielonogórska’’ wolna by³a od ingerencji
cenzorskich. Wprawdzie i tutaj luki Ÿród³owe utrudniaj¹ okreœlenie skutków tej
kontroli, ale z zachowanych fragmentów dokumentacji wyraŸnie widaæ, co
wycina³y cenzorskie no¿yczki. Najwiêksz¹ wra¿liwoœæ wykazywali cenzorzy na
punkcie spraw wojska i tajemnicy pañstwowej. Dotyczy³o to nawet informacji
zamieszczonych w nekrologach: na przyk³ad og³oszenia - podziêkowañ od
rodziny za udzia³ w pogrzebie oficera, jak i wiadomoœci o liczbie ³ó¿ek w nowo
budowanym szpitalu2. A oto przyk³ad ingerencji w artykule o nowoœciach w
hodowli drobiu (wyciêty fragment zaznaczony nawiasami kwadratowymi): Ta
dziedzina produkcji powinna zainteresowaæ g³ogowskich rolników. [Warto j¹ usilnie
propagowaæ i stwarzaæ bodŸce dla jej rozwoju]. Cykl produkcyjny kurcz¹t rzeŸnych
(tak¿e kaczek) jest bardzo krótki, co pozwala na szybkie zwiêkszanie masy miêsa
na rynku3. W og³oszeniu z rubryki ,,praca’’ cenzor wyci¹³ ostatnie trzy wyrazy:
LZAE ,,Lumel’’ w Zielonej Górze, zatrudni¹ od zaraz komendanta stra¿y przemys³owej. Od kandydata wymagane wykszta³cenie œrednie [najchêtniej oficer rezerwy]4.
Cenzura wykazywa³a tak¿e wra¿liwoœæ przy informacjach o drogach,
wodoci¹gach, produkcji, zw³aszcza wtedy, gdy w artykule podawane by³y
precyzyjne dane. W zachowanych materia³ach (a tak¿e we wspomnieniach
dziennikarzy) nie ma przyk³adów zatrzymania d³u¿szych tekstów lub szczególnych ciêæ u jednego autora. Pozosta³y natomiast przyk³ady krytycznego
omawiania przez cenzora ca³ych wydañ i konkretnych artyku³ów z 1954 r.
[pisownia i interpunkcja wg orygina³u]:
Przyk³ad pierwszy: Uwagi na temat artyku³u ,,W trosce o cz³owieka’’. Ogólnym
brakiem artyku³u jest to ¿e autor nie uwidoczni³ istoty ciê¿kiego przemys³u jako
bazy na której pañstwo mo¿e rozwin¹æ przemys³ produkuj¹cy œrodki konsumpcyjne.

1 - W maju 2000 r. w miejscowych dziennikach ukaza³o siê kilka artyku³ów wspomnieniowych na temat wydarzeñ z 1960 r.
Artyku³ na ten temat zamieszczony w ,,Gazecie Lubuskiej’’ koñczy³ siê informacj¹, i¿ komentarz sprzed czterdziestu lat
przygotowany zosta³ [...] nie przez dziennikarzy, lecz przez egzekutywê i zatwierdzony przez Komitet Centralny. ,,Gazeta
Lubuska’’ 2000, nr 125, s. 3.
2 - W artykule Nowe inwestycje w s³u¿bie zdrowia z 11 marca 1969 r. (GL nr 64/1969) wyciêto ostatnie zdanie: Bêdzie to obiekt na
200 ³ó¿ek. Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, Akta Delegatury Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk, sygn. 165,
k. 52. [Dalej: DUKPPiW]
3 - Tam¿e k. 2. Jerzy Nogieæ, Nowy stó³ g³ogowian, ,,Gazeta Zielonogórska’’ z 6 stycznia 1969 r.
4 - Trudno dociec jakie intencje przyœwieca³y cenzorowi wycinaj¹cemu zdanie od s³owa: Warto... do ...rozwoju. Tam¿e. ,,Gazeta
Zielonogórska’’ z 20 stycznia 1969 r.
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W drugim akapicie na str.
1 autor przypisuje IX Plenum
zmiany strukturalne w rozwoju naszej gospodarki, jest
to bardzo mêtniackie okreœlenie, ,które sugeruje ¿e IX
Plenum postawi³o zadanie
zatrzymania dalszej budowy
ciê¿kiego przemys³u przez
przerzucanie inwestycji na
budowanie i rozbudowanie
lekkiego przemys³u. W 3 akapicie na str 3 autor twierdzi
¿e giganty przemys³u w wielu
wypadkach zas³oni³y cz³owieka jego codzienne potrzeby
,zapomina ¿e wielkie budowle
przemys³owe s¹ w imiê podniesienia dobrobytu cz³owie- Artyku³ z ,,Gazety Zielonogórskiej’’ z nr 10 z 1969 r., po
cenzorskiej. (Kserokopia ,,Sprawozdania z konka pracy. To samo twierdzi ingerencji
troli prewencyjnej nr 1’’, z 1969 r. DUKPPiW, sygn. 138, k. 2).
autor na str 2 w akapicie
drugim. Omawiaj¹c inwestycje pod k¹tem zwiêkszenia nak³adów na rozbudowê
rolnictwa autor twierdzi ¿e sta³o siê to kosztem zmniejszenia nak³adów
inwestycyjnych dla ciê¿kiego przemys³u /akapit 5, 6 - str 2/.
Wniosek: przeredagowaæ akapit 2 i 3 na str 1, jak równie¿ 5 i 6 na str 2.1
Przyk³ad drugi, omówienie numeru 18 ,,Gazety’’: Numer dzisiejszy cechuje
bogactwo materia³ów leninowskich poœwiêconych 30 rocznicy œmierci, z przewag¹
jednak pozycji agencyjnych. Sprawozdanie z centralnej akademii oraz wstêpne
przemówienie towarzysza Bieruta zajmuje czo³ówkê str 1 pt ’’Imiê Lenina jest
najpiêkniejszym symbolem walki o wolnoœæ i szczêœcie wszystkich ludzi’’. Referat
tow. Ochaba pt ,,Lenin ¿yje i ¿yæ bêdzie przez wieki w sercach setek milionów
ludzi pracy wszystkich ras i wszystkich kontynentów’’ - w monotonnym uk³adzie
na str 2. Dobrze opracowane sprawozdania z akademii lokalnej pod informacyjnym
tytu³em wysuniêto na str 1. Na str 3 dwie pozycje leninowskie: dobry, mocny
politycznie artyku³ agencyjny pt ,,Lenin’’, oraz w³asny ,,By³em tam gdzie mieszka³
i pracowa³ Lenin’’ - wspomnienia ch³opa z wycieczki do Muzeum Lenina
w Poroninie. Na str 4 ciekawa pozycja pozaredakcyjna g³ównego ksiêgowego ze
Zgrzeblarek pt ,,Jakim kosztem’’? traktuj¹ca w oparciu o IX Plenum o zagadnieniu
obni¿ki kosztów w³asnych w zak³adzie znaczenia wydajnoœci pracy, zajmuje siê

1 - Tam¿e, teczka 128, .k. 11, pismo DUKPPiW z 7 stycznia 1954 r.
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wszechstronnie zagadnieniem godzin nadliczbowych mobilizuj¹c do maksymalnego
ich obni¿enia. Artyku³ ,,M³odzie¿ z Mazowa dobrze pracuje’’ /str4/ pokazuje dobrze
pracuj¹ce wiejskie ko³o ZMP na przyk³adzie konkretnych osi¹gniêæ i planów1.
Niech pe³ne przytoczenie tych dokumentów bêdzie rekompensat¹ za brak
mo¿liwoœci przeprowadzenia analizy kompletnych zbiorów. Tak jak ju¿
wspomniano, ingerencje cenzorskie nie mia³y wielkiego znaczenia w funkcjonowaniu redakcji. Najwa¿niejszym zadaniem by³o wtopienie ,,Gazety’’
w lokalny pejza¿ spo³eczny, utrzymanie poprawnych stosunków ze wszystkimi
czynnikami politycznymi i umocnienie roli jedynego dziennika w nowo
utworzonym województwie. Zadaniem ,,Gazety’’ jest wychowywaæ masy pracuj¹ce
naszego województwa w poczuciu przywi¹zania do Ziem Zachodnich, zwalczaj¹c
pokutuj¹ce jeszcze nastroje tymczasowoœci - tak w 1956 r. oceniano rolê pisma
w cenzurze2. Po latach mo¿na oceniæ, ¿e zadania te zdo³ano zrealizowaæ ju¿
w pierwszym dziesiêcioleciu. Po up³ywie dwudziestu lat wydano po raz pierwszy
okolicznoœciowy zbiór materia³ów zawieraj¹cy podsumowanie osi¹gniêæ
,,Gazety’’3. Redakcja utrzymywa³a wspó³pracê z pismami w NRD, Jugos³awii,
Czechos³owacji, na Wêgrzech, nastêpnie z gazetami w Wilnie i Witebsku.
,,Gazeta’’ sta³a siê znacz¹cym wydawnictwem na polskim rynku prasowym.
Analiza badañ przeprowadzonych w 1970 r. wykaza³a, ¿e a¿ 94 proc.
respondentów z województwa odpowiada³o, i¿ czyta gazetê ,,codziennie lub
prawie codziennie’’4. W pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych nak³ad pisma
pi¹³ siê nadal w górê, a dynamika wzrostu liczby czytelników ,,Gazety’’ za lata
1966-74 by³a wy¿sza od dynamiki wzrostu liczby mieszkañców w proporcjach
128 proc. do 107 proc.5 Od 1 stycznia 1971 r. Zielonogórskie Zak³ady Prasowe
przejê³y od Poznania drukarniê i w nastêpnych latach dokona³y tu szeregu
inwestycji6. W 1973 r. zakup maszyny rotacyjnej umo¿liwi³ zwiêkszenie formatu
dziennika (od 11 kwietnia ,,Gazeta’’ mia³a wymiary 35 x 50 cm), a tak¿e
zwiêkszenie nak³adu i iloœci drukowanych stron, do 48 tygodniowo. Ju¿ w 1970
r. ,,Gazeta Zielonogórska’’ pod wzglêdem poczytnoœci znajdowa³a siê, obok
katowickiej ,,Trybuny Robotniczej’’ w krajowej czo³ówce7.
W tym czasie wspó³autorem sukcesu ,,Gazety’’ by³ dyrektor wydawnictwa
M. Skarbek. Z jego inicjatywy powsta³ Lubuski Komitet Upowszechniania

1 - Tam¿e k. 26. ,,Gazeta Zielonogórska’’ z 21 stycznia 1954 r.
2 - ADUKPP, k. 2
3 - Prasa lubuska, wydawca: Komitet Organizacyjny ,,Œwiêta Prasy - 72’’.
4 - Analizê przeprowadzi³ Zespó³ Badañ Opinii Spo³ecznej Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego, dzia³aj¹cy we
wspó³pracy z krakowskim OBP. K. Kwaœna, opr. cyt., s. 98. K. Kopczyñski, opr. cyt. s. 49.
5 - Micha³ Toœ, Organizatorska funkcja dziennika wojewódzkiego na przyk³adzie ,,Gazety Zielonogórskiej’’, praca magisterska,
Warszawa 1975, s. 114.
6 - K. Kwaœna, Gazeta Lubuska..., opr. cyt. s. 18.
7 - Opiniê tak¹ cytuje K . Kwaœna (opr. cyt., s. 36) powo³uj¹c siê na maszynopis Z. Ryndaka ,,Gazeta Lubuska’’ w nowym
uk³adzie administracyjnym kraju, znajduj¹cy siê w archiwum ,,Gazety’’.
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Prasy organizuj¹cy wraz z redakcj¹ Œwiêta Prasy, na które sk³ada³y siê festyny,
spotkania z twórcami, okolicznoœciowe wydawnictwa. W jednym takim cyklu
odbywa³o siê ok. stu imprez, a ³¹czn¹ liczbê uczestników szacowano na ok.
150 tys. osób. Roczny rekord nadsy³anej korespondencji wynosi³ ok. 6,5 tys.
listów. Czytelnicy dobrze znali jedyn¹ gazetê codzienn¹ w regionie. Wielu
dziennikarzy cieszy³o siê ogromn¹ popularnoœci¹, a ich dorobek obejmowa³
nie tylko setki artyku³ów, ale równie¿ niezwykle trwa³e rubryki, ksi¹¿ki,
nagrody. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ Alicjê Zatrybównê1, która w swoim
dorobku dziennikarskim ma wiele nagród, regionalnych i krajowych, zdobytych
m.in. w konkursach organizowanych przez redakcjê ,,Polityki’’ i ,,Trybuny
Ludu’’, Nagrodê Klubu Publicystyki Spo³ecznej SDP (1969), Klubu Publicystów
Miêdzynarodowych SDP (1974), nagrodê im. B. Prusa (1997). W grupie
dziennikarzy przyjêtych do pracy w po³owie lat siedemdziesi¹tych wyró¿ni³a
siê Regina Dachówna, która otrzyma³a wyró¿nienie im. K. Pruszyñskiego,
nagrodê im. B. Prusa (1986), a w 1999 r. Grand Prix w regionalnym konkursie
polsko-niemieckim. Zielonogórskim kronikarzem sta³ siê Henryk Ankiewicz*,
którego ,,Listy z Palmiarni’’ ukazuj¹ siê od 1968 r. Wybitnym reporterem
miejskim by³ Kazimierz Ró¿alski*, a póŸniej Antoni £usiak*. Wœród
mieszkañców wsi popularnoœci¹ cieszy³ siê Czes³aw Kwaœny, który wraz
z Halin¹ Simiñsk¹ organizowa³ krajowe zawody wêdkarskie ,,Z³ota rybka’’.
Jan Dêbek w latach 1968-84 pisa³ recenzje teatralne w cyklu ,,Dooko³a teatru’’.
Sobotnio - niedzielne wydanie ,,Gazety’’ - przez d³ugie lata redagowali:
Szczepan Zawadzki, a po nim Stanis³awa Che³mecka.
Osi¹gniêcia zespo³u nie by³yby mo¿liwe bez w³aœciwej organizacji i atmosfery
pracy stworzonej przez kierownictwo. Redaktorem naczelnym pozostawa³
nadal Zdzis³aw Olas, który mia³ doœwiadczenie w pracy dziennikarskiej, zna³
miejscowe uk³ady polityczne i posiada³ autorytet nie tylko w œrodowisku
dziennikarskim. Zastêpcami redaktora naczelnego byli: Micha³ Toœ i Jerzy
Siciñski. Jan Kolasiñski by³ sekretarzem redakcji, a Lucjan Chajnowski jego
zastêpc¹. Od 1973 r. pierwszym sekretarzem redakcji by³ Jerzy Doczyñski,
a jego zastêpc¹ Kazimierz Ró¿alski. Zespó³ pracowa³ w dziewiêciu dzia³ach:
spo³eczno-partyjnym (kierownik dzia³u: Alicja Zatrybówna), ekonomicznym
(Jerzy Nogieæ), rolnym (Czes³aw Kwaœny), kulturalnym (Henryk Ankiewicz),
miejskim i terenowym (Jerzy Doczyñski), sportowym (Roman Siuda), ³¹cznoœci
z czytelnikami (Jan Kolasiñski, póŸniej Zygmunt Iwiñski), redakcja nocna
(Józef Siwak), ,,Magazyn Lubuski’’ (Szczepan Zawadzki). Obsada stanowisk
kierowniczych czêsto siê zmienia³a, du¿y ruch kadrowy panowa³ te¿ w ca³ej
redakcji. Do 1975 r. przez szeregi ,,Gazety’’ przewinê³o siê oko³o siedem1 - A. Zatrybówna pracowa³a w ,,Gazecie’’ w latach 1956-91, w swym dorobku ma dwie ksi¹¿ki, szereg reporta¿y wydanych
w antologiach przez warszawskie, krakowskie i poznañskie oficyny. Przez wiele kadencji by³a cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
SDP. Obecnie jest na emeryturze, mieszka w Toruniu.
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(Fot. Bronis³aw Bugiel)

Praca korektorek odbywa³a siê w drukarni przy ul. Reja 5

dziesiêciu pracowników. W 1977 r. w zespole redakcyjnym pracowa³o 48 osób,
w tym 23 z wy¿szym wykszta³ceniem (z tego 10 po studiach dziennikarskich)1.
Trwaj¹ca ju¿ æwieræ wieku praca nad zaznaczeniem odrêbnoœci kulturowej,
gospodarczej i spo³ecznej województwa zielonogórskiego, w której to
dzia³alnoœci ,,Gazeta’’ odgrywa³a zasadnicz¹ rolê, zaczyna³a przynosiæ po¿¹dane
efekty2. O znaczeniu tych dzia³añ pisano wielokrotnie w miesiêczniku
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ,,Prasa Polska’’. Materia³y zgromadzone
przez zielonogórskich dziennikarzy s³u¿y³y naukowcom, urzêdnikom, politykom,
by³y podstaw¹ dla wielu opracowañ o charakterze badawczym i popularnonaukowym, dziêki nim powsta³o kilkanaœcie prac magisterskich i doktorskich.
W 1977 r. z okazji 30-lecia RSW i 25-lecia ,,Gazety’’ w Zielonej Górze
zorganizowano dwie sesje prasoznawcze z udzia³em specjalistów z oœrodków
akademickich w Polsce i przedstawicieli krajowego œrodowiska dziennikarskiego.
Dorobek sesji w postaci referatów i komunikatów opracowanych przez
dziennikarzy, wydawców i naukowców, zosta³ zawarty w specjalnie z tej okazji
przygotowanej ksi¹¿ce Rola prasy w ¿yciu spo³eczno-politycznym Ziemi Lubuskiej
(red. Hieronim Szczegó³a).
Na sukces ,,Gazety’’ z³o¿y³o siê wiele przyczyn. Przede wszystkim redakcji
uda³o siê wype³niæ misjê integracyjn¹ w nowo powsta³ym regionie Polski, wœród
ludnoœci pochodz¹cej z ró¿nych stron kraju, a g³ównie zza Buga i z Wielkopolski.
1 - K. Kwaœna, opr. cyt., s. 30.
2 - Warto w tym miejscu podkreœliæ fakt, ¿e ,,Gazeta’’ dzia³a³a na terenie ,,nowym’’, wœród ludnoœci o ró¿nym rodowodzie.
W takich warunkach szczególnie trudno by³o liczyæ na pozytywny efekt dzia³añ integracyjnych, zwiêkszaj¹cych poczucie
wspólnoty. Tradycje czytelnictwa prasy regionalnej musia³y siê kszta³towaæ dopiero wraz z jej rozwojem.

Schemat organizacyjny ,,Gazety Zielonogórskiej’’ w pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych

Jednoczeœnie ,,Gazeta’’ by³a (podobnie jak np. ,,Gazeta Olsztyñska’’ i ,,Nowiny
Rzeszowskie’’) jedynym dziennikiem w województwie i dlatego musia³a
wype³niaæ nie tylko zadania propagandowe, ale tak¿e zaspokajaæ ró¿norodne
gusty czytelników. W innych regionach role te by³y dzielone miêdzy dwa lub
trzy dzienniki, z których jeden jako organ partyjny zdominowany by³ przez
materia³y polityczne, a drugi móg³ ju¿ np. pozwoliæ sobie na skrótowe
omawianie wyst¹pieñ pierwszych sekretarzy. W najwiêkszych miastach,
funkcjonowa³ te¿ trzeci dziennik - sensacyjna popo³udniówka (np. ,,Wieczór
Wroc³awia’’, ,,Express Poznañski’’), oferuj¹ca horoskopy, szarady, humor.
Tymczasem ,,Gazeta Zielonogórska’’, a póŸniej ,,Gazeta Lubuska’’, z braku
alternatywy, ³¹czy³a wszystkie te elementy. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt
du¿ego oddalenia woj. zielonogórskiego i gorzowskiego od centrum. Wydawane
w Warszawie dzienniki dociera³y tu w formie antydatowanej, co powodowa³o
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dwu, a nawet trzydniowe opóŸnienie wiadomoœci. Rzadko te¿ oferowa³y swoim
czytelnikom informacje z odleg³ego regionu lubuskiego. Czynniki te sprzyja³y
powodzeniu ,,Gazety Lubuskiej’’.
W informacjach i publicystyce ,,Gazety’’ w latach siedemdziesi¹tych
dominowa³y sprawy gospodarcze: rozwój g³ogowskiego zag³êbia miedziowego
oraz innych ga³êzi przemys³owych w miastach Ziemi Lubuskiej. Redakcja
utrzymywa³a kontakty z gazetami zak³adowymi, które w tym okresie prze¿ywa³y
szczególnie intensywny rozwój. Drugim tematem publicystyki ekonomicznobran¿owej by³y sprawy lubuskiej wsi, sytuacja kombinatów PGR. Wiele miejsca
poœwiêcano historii i kulturze Ziemi Lubuskiej, a po 1975 r. ,,Gazeta’’ w swej
publicystyce stara³a siê uwzglêdniaæ problem integracji dwóch województw,
a zw³aszcza nowo w³¹czonych miast i gmin.
Reforma administracyjna z 1975 r. wp³ynê³a na zmianê uk³adów w jakich
funkcjonowa³a ,,Gazeta Zielonogórska’’. Od 1 lipca 1975 r. dziennik otrzyma³
tytu³ ,,Gazeta Lubuska’’, rozszerzy³ siê zasiêg oddzia³ywania pisma o miejscowoœci przy³¹czone do woj. zielonogórskiego (Wolsztyn, Zb¹szyñ) i do nowo
utworzonego województwa gorzowskiego (Dêbno, Myœlibórz, Choszczno,
Miêdzychód). Przejœciowo zlikwidowano oddzia³y terenowe w G³ogowie i Nowej
Soli, a iloœæ wydañ ograniczono do czterech: dla Zielonej Góry i województwa
oraz dla Gorzowa Wlkp. i województwa. Mimo to 25 lat tradycji wydawniczej
powodowa³o, ¿e we Wschowie i w G³ogowie, miastach które nie znalaz³y siê
w nowych granicach województwa zielonogórskiego ,,Gazeta Lubuska’’ nadal
cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹1. Jednak powstanie województwa gorzowskiego
spotêgowa³o animozje gorzowsko-zielonogórskie, co musia³o siê odbiæ tak¿e
na sytuacji ,,Gazety’’. Ju¿ sama zmiana tytu³u by³a prób¹ za³agodzenia
ewentualnych negatywnych reakcji gorzowian na zdominowanie rynku
prasowego dwóch województw przez wydawnictwo z Zielonej Góry. Na nic
siê to jednak chyba zda³o, skoro jeszcze w 22 lata po tej reformie
administracyjnej, przy okazji jubileuszowego wydania ,,Gazety’’ wspominano
rok 1975: Odt¹d kolejne sztaby redakcyjne trac¹ wiele czasu i energii na
utrzymanie geograficznej równowagi2.
O rywalizacji Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry wiadomo by³o od dawna,
jednak utworzenie dwóch zbli¿onych potencja³em województw sprawi³o, ¿e
konfliktowa atmosfera we wzajemnych stosunkach da³a o sobie znaæ w wielu
instytucjach, firmach, organizacjach i przy okazji konkretnych inicjatyw.
,,Gazeta Lubuska’’ nie by³a wyj¹tkiem, jednak z uwagi na jej presti¿, musia³a
siê liczyæ ze szczególnym nadzorem, zw³aszcza ze strony gorzowskich w³adz
partyjno-administracyjnych. Potwierdzaj¹ to materia³y archiwalne Wydzia³u
1 - Opiniê tê potwierdzaj¹ akta Wydzia³u Ideologicznego KW PZPR w Gorzowie Wlkp. w Archiwum Pañstwowym w tym mieœcie
[Dalej: APWI] sygn. 550, k. 44. A tak¿e AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/22-1, k. 1.
2 - Eugenia Paw³owska ¯ycia nie przebarwisz, ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 204, s. IV (wk³adka).
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Ideologicznego KW PZPR w Gorzowie Wlkp. Z analiz materia³ów publikowanych w ,,Gazecie Lubuskiej’’ w okresie od 30.12.75 r. do 18.02.76 r. wynika,
¿e obs³uga dziennikarska województwa gorzowskiego jest nadal niewystarczaj¹ca,
je¿eli braæ pod uwagê spe³nienie funkcji informacyjnej i publicystycznej oraz
proporcji miêdzywojewódzkich - tak zaczyna siê jeden z dokumentów partyjnych
zatytu³owany Ocena materia³ów publikowanych w Gazecie Lubuskiej1. Po takim
wstêpie autor raportu wylicza³: 235 informacji i publikacji z woj. gorzowskiego,
318 z zielonogórskiego. W materia³ach publicystycznych stosunek wynosi³ 52 do 67.
Z innego sprawozdania dowiadujemy siê, ¿e na 4761 listów, które wp³ynê³y
do redakcji ,,Gazety’’ w ci¹gu pierwszych trzynastu miesiêcy po wprowadzeniu
reformy 3571 przypada³o na woj. zielonogórskie, a 1190 na woj. gorzowskie2.
Na podstawie analizy treœci dziennika formu³owano takie wnioski: Materia³y
publicystyczne zamieszczane w ,,Gazecie’’ s¹ przewa¿nie pobie¿ne i nie ujmuj¹
najistotniejszych spraw dla danego œrodowiska. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
jest dorywcze zainteresowanie dziennikarzy województwem gorzowskim, co nie
pozwala im na dog³êbne poznanie jego problemów spo³eczno-gospodarczych3.
Ale i dziennikarze ,,Gazety Lubuskiej’’ uwa¿ali, ¿e s¹ traktowani przez w³adze
gorzowskie po macoszemu4.
Wyniki badañ statystycznych musia³y byæ powodem interwencji gorzowskich
,,najwy¿szych czynników’’. Zreszt¹ nie tylko statystyka dawa³a taki pretekst.
Pierwszy sekretarz KW PZPR w Gorzowie Wlkp. pisa³ w sierpniu 1978 r. do
redaktora naczelnego ,,Gazety Lubuskiej’’ w zwi¹zku z relacj¹ o imprezie
z okazji XXX-lecia ZMP [pisownia jak w oryginale]: Naszym zdaniem relacja
ta nie odda³a charakteru imprezy, by³a merytorycznie ograniczona i sp³ycona i po czêœci niezgodna z prawd¹5. Zapewne by³o wiêcej takich interwencji.
W koñcu towarzysze z Gorzowa zaczêli staraæ siê o wydanie w³asnej gazety6,
czemu sprzyja³a ogólnopolska tendencja do powo³ywania tygodników partyjnych
w nowych województwach. W ten sposób powsta³ tygodnik ,,Ziemia Gorzowska’’,
w uruchomieniu którego pomagali tak¿e dziennikarze ,,Gazety Lubuskiej’’.
Od 1975 r. zmieni³a siê te¿ formalna zale¿noœæ redakcji. Zewnêtrznym tego
przejawem by³o wyeliminowanie z podtytu³u pisma nazw miejscowoœci.
W efekcie ,,Gazeta Lubuska’’ nie by³a ju¿ ,,organem Komitetu Wojewódzkiego
PZPR’’, ale ,,dziennikiem PZPR’’. By³o to zwi¹zane z d¹¿eniem partyjnej

1 - APWI, sygn. 550, s. 1.
2 - Tam¿e, k. 46.
3 - APWI, sygn., 550, k. 110.
4 - O dziennikarskich skargach œwiadczy notatka z zebrania oddzia³u Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Zielonej Górze
z 1976 r. AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/22-1, k. 4.
5 - Tam¿e, sygn. 552, k. 84.
6 - W piœmie z 18 stycznia 1978 r. skierowanym do sekretarza KC PZPR Jerzego £ukaszewicza, gorzowski Komitet Wojewódzki
krytykowa³ dotychczasowy zakres informowania ,,Gazety Lubuskiej’’ o nowym województwie i sugerowa³ potrzebê
utworzenia w³asnego tygodnika. APWI, sygn. 552, k. 9-12.
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Najwa¿niejszy duet ,,Gazety’’ w latach siedemdziesi¹tych: redaktor naczelny Zdzis³aw Olas
i dyrektor wydawnictwa Marian Skarbek

centrali do wiêkszego podporz¹dkowania prasy regionalnej Wydzia³owi Prasy
Radia i Telewizji KC PZPR. Natomiast lokalni dzia³acze PZPR mogli mieæ
wp³yw na redakcjê poprzez Radê Redakcyjn¹, powo³an¹ w lipcu 1975 r. przez
ten¿e Wydzia³ KC. Jej pracami kierowa³ przedstawiciel Wydzia³u, a w sk³adzie
znajdowali siê reprezentanci partii, administracji, instytucji i zak³adów pracy
z obydwu województw. Jednak w praktyce Rada nie odegra³a znacz¹cej roli
w funkcjonowaniu redakcji i w kszta³towaniu profilu informacyjno-publicystycznego ,,Gazety’’1. W partyjnym nadzorze nad wydawnictwem pierwszoplanow¹ rolê odgrywa³a warszawska centrala, a Komitet Wojewódzki móg³
kontrolowaæ zakres wykonywania przez redakcjê odgórnie przyjmowanej linii
partyjnej propagandy. Ten model sterowania mediami nie dotyczy³ oczywiœcie
tylko ,,Gazety Lubuskiej’’ i istnia³ przez ca³y okres PRL2.
Poruszona w cytowanych sprawozdaniach sprawa listów do redakcji stanowi
jeden z ciekawszych aspektów funkcjonowania ,,Gazety’’ w latach siedemdziesi¹tych3. Do redakcji nap³ywa³o zawsze du¿o listów od czytelników, tym

WOJEWÓDZKICH

33

niemniej w latach 1974-80 ich liczba zmniejszy³a siê z 6077 do 3072. Tendencji
tej towarzyszy³a coraz ostrzejsza krytyka opisywanych w listach realiów ¿ycia
na polskiej prowincji w czasach póŸnego Gierka. Najwiêcej by³o skarg na
handel, us³ugi oraz na gospodarkê mieszkaniow¹. Oko³o dwóch trzecich z tych
listów nigdy nie wydrukowano. Wykorzystanie ich na ³amach ,,Gazety’’ przez
dziennikarzy by³o utrudnione zarówno ze wzglêdu na lansowan¹ wówczas
w mediach propagandê sukcesu, jak i z powodu zmniejszenia objêtoœci ,,Gazety
Lubuskiej’’ o cztery mutowane strony (w ramach odgórnie ustalonego limitu
papieru). Dodatkowym zadaniem redakcji w zwi¹zku z nadsy³an¹ korespondencj¹ by³o opracowywanie analizy nadsy³anych listów, co wynika³o z uchwa³y
Biura Politycznego KC PZPR o krytyce prasowej. Opracowania te trafia³y do
Wydzia³u Prasy KC PZPR oraz komitetów w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze1.
Mo¿na przypuœciæ, ¿e dla osób analizuj¹cych treœæ listów do ,,Gazety’’,
wybuch spo³ecznego niezadowolenia w 1980 r. nie by³ zaskoczeniem. Naruszona
zosta³a zasada monopolu informacji partyjno-pañstwowego aparatu propagandy, pojawi³y siê oœrodki aktywnoœci spo³ecznej dzia³aj¹ce niezale¿nie od w³adz
i nastawione wobec nich opozycyjnie. Nast¹pi³y równie¿ zdarzenia o wysokim
stopniu konfliktowoœci i dramatyzmu, które skupia³y uwagê spo³eczn¹
i prowadzi³y do polaryzacji stanowisk. Sytuacja taka, atrakcyjna z punktu
widzenia wolnego dziennikarstwa, by³a trudna dla gazety bêd¹cej organem
prasowym partii ponosz¹cej odpowiedzialnoœæ za doprowadzenie kraju do
kryzysu. W zielonogórskim œrodowisku dziennikarskim na wiêksz¹ swobodê
mogli liczyæ redaktorzy regionalnej rozg³oœni Polskiego Radia i ,,Nadodrza’’,
natomiast ,,Gazeta Lubuska’’ jako wysokonak³adowy dziennik uzale¿niony od
Komitetu Wojewódzkiego musia³a siê podporz¹dkowaæ swoim decydentom.
Wprawdzie niektóre wojewódzkie dzienniki partyjne w kraju potrafi³y stan¹æ
w awangardzie posierpniowych przemian (np. ,,Gazeta Krakowska’’), jednak
w Zielonej Górze nie by³o takiego zjawiska, g³ównie z powodu specyfiki
lubuskiej prowincji i czujnoœci KW PZPR2.
Pierwsze po sierpniu zebranie SDP w Zielonej Górze odby³o siê 30 wrzeœnia
1980 r. w MPiK-u. W³adze centralne Stowarzyszenia reprezentowa³ Dariusz
Fikus z Warszawy, natomiast przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego, jako
osoby postronne, poproszono o opuszczenie zebrania. Podjêta wtedy uchwa³a
by³a wyrazem poczucia wspólnoty zielonogórskiego œrodowiska dziennikarskiego z buntuj¹cym siê spo³eczeñstwem. Jej inicjatorami byli radiowcy,
3 - Maria Nauszkiewicz napisa³a na ten temat pracê magistersk¹ pod kierunkiem H. Szczegó³y (WSP 1982). Przedstawione
powy¿ej dane s¹ wynikiem tych badañ.

1 - K. Kwaœna, opr. cyt. s. 39.
2 - Nale¿y odnotowaæ równie¿ fakt, ¿e zmiana tytu³u z ,,Gazety Zielonogórskiej’’ na ,,Lubusk¹’’ w 1975 r., nast¹pi³a tak¿e
w ramach ogólnokrajowego ,,poprawiania’’ tytu³ów prasowych po reformie administracyjnej (np. ,,Gazeta Poznañska’’ sta³a
siê ,,Gazet¹ Zachodni¹’’).

1 - APWI, syg. 550, k. 44-50.
2 - Warto odnotowaæ fakt, ¿e w KW PZPR starano siê, aby stopieñ tzw. upartyjnienia w ,,Gazecie’’ by³ szczególnie wysoki.
W 1979 r. na 42 etatowych pracowników redakcji, 31 nale¿a³o do partii, w tym wszyscy kierownicy dzia³ów. Archiwum
Pañstwowe w Zielonej Górze, z siedzib¹ w Wilkowie, Akta KW PZPR, teczka 61/VIII/20, k. 1
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a z redakcji ,,Gazety Lubuskiej’’ podpisa³y j¹ zaledwie 2 lub 3 osoby.
W dokumencie popierano postulaty robotniczych protestów odnosz¹ce siê do
ograniczenia cenzury, w aneksach poruszano te¿ sprawy regionalne. Wyra¿ano
zaniepokojenie dezintegracj¹ œrodowisk twórczych, niedoborem papieru, niskimi
poborami dziennikarzy, domagano siê m.in. poprawy sytuacji mieszkaniowej
dziennikarzy zielonogórskich, zniesienia norm pisarskich dla dziennikarzy
w wieku przedemerytalnym. Wojewodom przedstawiono postulat sta³ego
zwo³ywania konferencji prasowych oraz dostêpu dziennikarzy do informacji
opracowywanych w urzêdach wojewódzkich1.
Jeszcze przed podjêciem tej uchwa³y, 12 wrzeœnia, odby³o siê burzliwe
zebranie redakcyjnej POP, o którym pisano: Uczestnicy zebrania ostro
skrytykowali arogancjê niektórych ludzi u w³adzy. Przytaczano przyk³ady zwracania
siê do dziennikarzy ,,per ty’’ i dyktowania co i jak ma napisaæ, pod jakim tytu³em
i gdzie zamieœciæ na stronie2. Dziennikarze skar¿yli siê tak¿e na to, ¿e
pozbawiono ich informacji o strajkach na Wybrze¿u, zakazano pisaæ o strajkach
w Bomecie, Eltermie i Dozamecie. Wœród wielu zg³oszonych postulatów
pojawi³y siê tak¿e ¿¹dania kontroli organizacji i finansów ,,Œwiêta Prasy’’ oraz
krytyka funkcjonowania wydawnictwa i kolporta¿u.
Mimo tych niepokornych g³osów œrodowiska, w ci¹gu nastêpnych kilkunastu
miesiêcy ,,Gazeta Lubuska’’ jednoznacznie broni³a stanowiska w³adz w konfliktach spo³ecznych i politycznych. Na przyk³ad w okresie napiêæ o charakterze
ogólnokrajowym (np. konflikt bydgoski w marcu 1981 r.), podczas którego
,,Gazeta’’ przedrukowywa³a g³ównie materia³y PAP-u. Tak by³o równie¿ przy
opisywaniu konfliktów lokalnych (np. strajku w Lubogórze)3, kiedy to wysi³ek
wielu d³ugoletnich publicystów ,,Gazety’’ skierowany by³ na prezentacjê
negatywnych stron protestów spo³ecznych. Nic te¿ dziwnego, ¿e to w³aœnie
redakcja ,,Gazety’’ i jej redaktor naczelny stali siê obiektem ostrej krytyki ze
strony solidarnoœciowych wydawnictw. Nie zaszkodzi³o to jednak popularnoœci
,,Gazety’’, podobnie jak niewielkie efekty przynios³y organizowane przez
,,Solidarnoœæ’’ dni bez prasy partyjnej4. Mimo ¿e w drukarni pracowali
cz³onkowie nowego zwi¹zku, nigdy nie dosz³o tam do odmowy druku gazety.
W odró¿nieniu od innych województw, gdzie wydawano wiêcej czasopism,
,,Gazeta Lubuska’’ jako jedyny dziennik w tym regionie mog³a liczyæ na sta³e
utrzymanie wp³ywów, mimo zmieniaj¹cych siê warunków spo³eczno-politycz1 - Kserokopia Uchwa³y oraz Aneksów nr 1 i 2 w posiadaniu autora.
2 - AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/22-1, k. 9.
3 - W 1983 r. Oœrodek Informacji, Analiz i Prognoz Politycznych przy KW PZPR w Zielonej Górze pisa³: W dwóch najbardziej
krytycznych dla ,,Gazety’’ momentach wobec ¿¹dañ ,,S’’ o odwo³anie redaktora naczelnego i w czasie generalnego ataku na
,,Gazetê’’ i jej dziennikarzy w okresie strajku lubogórskiego - zespó³ redakcyjny wykaza³ du¿¹ konsolidacjê i dojrza³oœæ
polityczn¹. Potwierdzi³a to równie¿ póŸniejsza praca redakcji w okresie stanu wojennego. AP w Wilkowie, teczka 61/VIII, 22-2,
k. 2. Patrz tak¿e: Cz. Kwaœny, Dopisek..., opr. cyt. s. 29.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ dotar³a do Czytelników, ,,Gazeta Lubuska’’ 1981, nr 166, s. 1.
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nych. Jednoczeœnie, choæ atmosfera odnowy umo¿liwia³a publikowanie
œmielszych tekstów, to nadzór zielonogórskiego komitetu partii nad swym
organem prasowym wcale nie zel¿a³. Krytyka dosiêga³a tak¿e cz³onków partii.
Na pocz¹tku 1981 r. pracownik KW oburza³ siê na artyku³y publicysty ,,Gazety
Lubuskiej’’, który ,,odwa¿y³ siê’’ porównywaæ sytuacjê Polski z prze³omu 1980
i 1981 r. do czasów powstania listopadowego. Funkcjonariusz partii szczególnie
krytykowa³ przegl¹d prasy zachodniej dokonany przez tego¿ redaktora (,,GL’’
nr 274/1980 ,,Niepokój o nas i wokó³ nas’’). W zwi¹zku z tym tekstem pracownik
KW w swoim sprawozdaniu pisa³ na temat ,,Gazety’’: Traktowanie g³osów
prawicowej bur¿uazyjnej prasy zachodniej jako Ÿród³a trafnych i prawdziwych
opinii i informacji o naszej rzeczywistoœci, jakkolwiek obecne w ca³ej aktualnej
propagandzie, a nie tylko na ³amach GL, wydaje siê pomy³k¹, tym bardziej, ¿e
opinie te s¹ przytaczane bez jakiegokolwiek komentarza w³asnego1. Ten przyk³ad
krytycznej oceny dokonanej w KW wymaga uzupe³niaj¹cej informacji. Autorem
tekstu, który ukaza³ siê w ,,Gazecie’’, by³ Zdzis³aw Grzyb, cz³onek PZPR,
w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, autor sprawozdañ z posiedzeñ
egzekutywy, komitetu oraz innych partyjnych organów.
Wprowadzenie stanu wojennego nie wp³ynê³o zasadniczo na cykl wydawniczy
,,Gazety Lubuskiej’’, mimo ¿e warunki techniczne by³y niezwykle trudne. Brak
³¹cznoœci telefonicznej, ograniczenia w wyjazdach poza miasto i województwo,
k³opoty z paliwem - to tylko niektóre aspekty rzeczywistoœci stanu wojennego.
Specyfika druku (mo¿na by³o wydaæ cztery albo osiem stron) nie pozwala³a na
swobodne manewrowanie objêtoœci¹. Jednoczeœnie na ,,Gazecie Lubuskiej’’
jako jedynym medium funkcjonuj¹cym w województwie w pierwszych tygodniach
stanu wojennego spoczywa³ ca³y ciê¿ar politycznej propagandy tamtego okresu.
Nad winiet¹ tytu³ow¹ wydania z 14 grudnia 1981 r. napisano: Musimy sprostaæ
odpowiedzialnoœci w godzinie ciê¿kiej próby. W nastêpnych miesi¹cach na
³amach ,,Gazety’’ publikowano czêsto przedruki z ,,Trybuny Ludu’’, ,,¯o³nierza
Wolnoœci’’ lub komentarze PAP. By³o to spowodowane opisanymi k³opotami
w zdobyciu w³asnych materia³ów, jak i poleceniem Wydzia³u Prasy KC. Nie
brakowa³o te¿ artyku³ów dziennikarzy ,,Gazety Lubuskiej’’, którzy teraz okres
miêdzy sierpniem a grudniem przedstawiali jedynie jako czas chaosu i zamêtu.
Na ³amach pisma pojawi³y siê typowe dla propagandy z tego okresu zachowania:
surrealizm reklamowany jako normalnoœæ, nowomowa nie zawieraj¹ca ¿adnych
treœci, oportunizm wobec rzeczywistoœci stanu wojennego, k³amstwo i pomówienie wobec dzia³aczy ,,Solidarnoœci’’2. Niektórzy dziennikarze w³¹czyli siê
w antyopozycyjn¹ nagonkê ,,Contry’’ - propagandowego biuletynu KW PZPR
w Zielonej Górze, który ukazywa³ siê od koñca 1981 do pocz¹tków 1988 r.
1 - AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/22-1, k-10.
2 - Analizê publicystyki z okresu stanu wojennego w prasie zielonogórskiej przeprowadzi³ Artur £ukasiewicz, Pisane czerwonym
atramentem, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 291, s. 4.
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(Fot. Bronis³aw Bugiel)

Po grudniu 1981 r.
redakcja odczu³a te¿
w pewnym stopniu zaostrzenie przepisów prawnych, wzrost dyscypliny
pracy i partyjnego nadzoru. Tak jak we wszystkich zak³adach pracy
wprowadzono w ,,Gazecie’’ zakaz spo¿ywania
alkoholu, co z pewnoœci¹
zak³óci³o dotychczasow
e zwyczaje zwi¹zane z redakcyjnymi imprezami
i ¿yciem towarzyskim
pracowników.
Natomiast tzw. weryfikacja
dziennikarzy
przez
przedstawicieli partii
Posiedzenie kolegium redakcyjnego w 1982 r.
i MSW przebiega³a
w ,,Gazecie’’ bez k³opotów1. Choæ nie dla wszystkich. Lucyna Ma³achowska - Grabowska, szefowa
dzia³u oœwiatowo - m³odzie¿owego i jedyny w zespole dziennikarskim cz³onek
NSZZ ,,Solidarnoœæ’’, zosta³a zmuszona do rezygnacji z pracy. Pocz¹tkowo
znalaz³a zatrudnienie w ,,Nadodrzu’’, póŸniej jednak zrezygnowa³a z dziennikarstwa. Natomiast zdecydowana wiêkszoœæ dziennikarzy akceptowa³a politykê
w³adz z okresu stanu wojennego. Latem 1982 r. kilkunastu pracowników
redakcji otrzyma³o odznaczenia pañstwowe z okazji 30-lecia ,,Gazety Lubuskiej’’,
wydano te¿ zbiór wspomnieñ redaktorów i drukarzy, odnosz¹cy siê jednak
bardziej do pocz¹tków pisma ni¿ do dramatycznych wydarzeñ ostatnich lat.
W materia³ach tych nie ma te¿ oczywiœcie ¿adnych reminiscencji na temat
dzia³alnoœci wspó³pracowników S³u¿by Bezpieczeñstwa w redakcji2.
Brak konfliktów na linii redakcja - Komitet oraz ,,uk³adna’’ publicystyka
,,Gazety’’ mog³yby wywo³aæ mylne wra¿enie idealnych stosunków panuj¹cych
we wspó³pracy dziennikarzy i dzia³aczy partyjnych. Pogmatwana rzeczywistoœæ
PRL lat osiemdziesi¹tych powodowa³a, ¿e nadzór nad prac¹ zespo³ów
redakcyjnych bywa³ dla partii prawdziwym utrapieniem. Poza krótkim okresem
1 - W sprawozdaniu na potrzeby KW PZPR weryfikacjê w ,,Gazecie Lubuskiej’’ oceniono nastêpuj¹co: [...] pozwoli³a zarazem
zorientowaæ siê w sytuacji œrodowiska, jego potrzebach i oczekiwaniach. O¿ywione zosta³y naturalne kontakty kierownictw
partyjnych ze œrodowiskiem dziennikarskim. APWI, syg.550, k. 137.
2 - Gazeta Lubuska - rodowód, tradycja, przegl¹d dorobku, Zielona Góra 1983. Red. Henryk Ankiewicz, Marian Skarbek.
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stanu wojennego, trudno by³o w pe³ni kontrolowaæ ¿ywio³owe œrodowisko
dziennikarskie, do którego wci¹¿ trafiali m³odzi, niepokorni ludzie1. Sprawy
interwencyjne podejmowane przez redaktorów mia³y najczêœciej uzasadnienie,
a prawo prasowe i uchwa³y Biura Politycznego KC PZPR w sprawie krytyki
prasowej dawa³y formalne podstawy do opisywania negatywnych przejawów
z ¿ycia codziennego. Z drugiej strony, gdy krytyka przekroczy³a granice
tolerancji, partia interweniowa³a. Tak by³o w przypadku niezwykle popularnej
rubryki ,,Wolna Trybuna’’ wprowadzonej jeszcze w 1981 r. Ta niew¹tpliwie
cenna inicjatywa przekracza jednak czasami ramy nakreœlone partyjnoœci¹
,,Gazety’’ - niepokoili siê towarzysze od propagandy, wskazuj¹c na u¿yty
w numerze 42/1981 zwrot: magister ekonomii sowieckiej2.
O sprzecznoœciach zwi¹zanych z nadzorowaniem krytycznej prasy œwiadczy
fragment sprawozdania Wydzia³u Agitacji i Propagandy KW PZPR w Gorzowie
z 1982 r.: Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿¹danie prostowania oczywistych b³êdów lub
przeinaczeñ jeœli ukaza³y siê w gazecie. Natomiast niepowa¿ne i niedopuszczalne
jest manifestowanie oburzenia, ¿e plami siê konkretn¹ instytucjê, zak³ad lub osobê
na stanowisku. Czêstokroæ organizuje siê tzw. opini¹ ,,ustawienie’’ dziennikarzy
i redakcji w myœl zasady, ¿e wytkniêcie b³êdu lub niegospodarnoœci to kompromitacja
socjalizmu. Wydzia³ Agitacji i Propagandy by³ zmuszony do interwencji
i wyjaœniania, ¿e krytyka okreœlonych zjawisk lub ludzi na stanowiskach w tym
cz³onków partii, choæ nie tylko, nie ma nic wspólnego z podwa¿aniem zasad
ustrojowych3 [pisownia zgodna z orygina³em].
W zachowanych dokumentach partyjnych s¹ przyk³ady niechêci z jak¹
Komitet traktowa³ swoj¹ prasê. Na posiedzeniu komisji ideologicznej partii
w Gorzowie, w grudniu 1984 r., w trakcie przygotowania sprawozdania
sekretarz KW zaleca³: Usun¹æ z materia³u i w proponowanych wnioskach te
sformu³owania, które wyra¿aj¹ uznanie dla zespo³ów redakcji ,,Ziemi Gorzowskiej’’
i ,,Gazety Lubuskiej’’. W trakcie posiedzenia komisji utyskiwano na: brak
kierownictwa partyjnego w redakcjach oraz na to, ¿e: dziennikarze lekcewa¿¹
zaproszenia na narady. Zbulwersowani dyskutanci pytali: Co robi³ pion
propagandy KW dla zdyscyplinowania dziennikarzy4. Jednoczeœnie mimo
prowadzenia tzw. normalizacji, w Komitecie co jakiœ czas przypominano:
Potrzeba usuwania wp³ywów przeciwnika politycznego ze œwiadomoœci spo³ecznej
stanowi jedno z najwa¿niejszych zadañ naszych œrodków masowego przekazu5.
1 - Na tle informacji o upartyjnieniu redakcji warto odnotowaæ uwagê, i¿ w 1983 r. na piêtnastu dziennikarzy w wieku do 35 lat do
partii nale¿a³o zaledwie piêciu. AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/20, k. 3. Razem na 45 dziennikarzy (w tym 7 sta¿ystów i 6 sta³ych
wspó³pracowników) do partii nale¿a³o 30. Tam¿e teczka 61/VIII/22-2, k. 2.
2 - AP w Wilkowie, teczka 61/VIII/20, k. 7.
3 - APWI, sygn., 550, s. 140.
4 - APWI, sygn. 561, k. 173, 174..
5 - Ocena realizacji uchwa³y sekretariatu KC PZPR w/s partyjnego kierownictwa terenowymi œrodkami masowej informacji
w Gorzowie Wlkp. w 1985 r. APWI sygn. 558, k. 79.
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Prawie ca³y zespó³ redakcyjny w 1987 r.

Rzadkie ingerencje cenzorskie w latach osiemdziesi¹tych by³y dowodem tego,
¿e ,,Gazeta Lubuska’’ w³aœciwie realizowa³a zarówno wskazówki dzia³aczy
miejscowych komitetów wojewódzkich, jak i zadania okreœlone przez formalnego
zwierzchnika, jakim by³ Wydzia³ Prasy KC PZPR1.
Prób¹ sformalizowania nadzoru partii nad organami prasowymi by³o
powo³anie w 1987 r. Rady Redakcyjnej ,,Gazety Lubuskiej’’2, której prerogatywy
nie by³y precyzyjnie okreœlone. Wiadomo, ¿e Rada by³a pewnym cia³em
nadzorczym, którego zadaniem by³a okresowa ocena dzia³alnoœci redakcji,
inicjatyw podejmowanych przez zespó³ dziennikarski, funkcjonowania kolporta¿u
i wspó³dzia³ania wydawnictwa prasowego z redakcj¹3. W praktyce rola Rady
by³a ograniczona, nie mog³a redakcji pomóc, nie zd¹¿y³a zaszkodziæ. O kszta³cie
gazety i wewnêtrznych relacjach decydowa³ redaktor naczelny. Zdzis³aw Olas,
pracuj¹c 25 lat na tym stanowisku, zdo³a³ przeprowadziæ pismo przez trudne
lata reformy administracyjnej i solidarnoœciowych niepokojów. To on
w najwiêkszym stopniu przyczyni³ siê do sukcesu czytelniczego ,,Gazety’’.
Umiejêtn¹ wspó³prac¹ z w³adzami partyjnymi i administracyjnymi chroni³

1 - WypowiedŸ M. Rataja w: E. Ciborska, Dziennikarze z w³adz¹ (nie zawsze ) w parze, Warszawa 1998, s. 257.
2 - W sk³ad Rady Redakcyjnej ,,Gazety Lubuskiej’’ wchodzili: sekretarz KW PZPR w Zielonej Górze, I sekretarz POP w redakcji,
dyrektor ODN, prezes LTK, prorektor WSP, przewodnicz¹ca ZSP w WSP, pracownik Kombinatu Budowlanego, zastêpca
dyrektora NBP, I sekretarz POP Elektrociep³owni Gorzów, szef WUSW w Gorzowie, pose³ na sejm z Krosna O., sekretarz
WPZZ z PKP Gorzów, dyr. PGR w Strzelcach Kraj., dyr. Ziel. Wyd. Pras.
3 - Posiedzenia Rady redakcyjnej ,,GL’’, ,,Gazeta Lubuska’’ 1987, nr 113, s.1-2.
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redakcjê przed ingerencj¹ ówczesnych decydentów politycznych. Dziêki swemu
wykszta³ceniu, szerokim zainteresowaniom humianistycznym i kulturze osobistej
pozytywnie oddzia³ywa³ na zespó³ nie tylko jako zwierzchnik, ale równie¿ jako
mistrz, wprowadzaj¹c do trudnego zawodu m³odych absolwentów studiów
dziennikarskich. Kadra stworzona przez Z. Olasa do dziœ stanowi trzon
redakcji. Natomiast na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych do grupy funkcyjnych
dziennikarzy nale¿eli: Micha³ Toœ, Alicja Zatrybówna, Zenon Weso³ek, Zdzis³aw
Grzyb, Jerzy Mischke, Jan Kolasiñski, Antoni £usiak, Tadeusz Palto, Eugenia
Paw³owska*, Kazimierz Ró¿alski, Halina Simiñska, Roman Siuda.
W po³owie lat osiemdziesi¹tych zmienili siê szefowie wydawnictwa i gazety.
W 1984 r. odszed³ na emeryturê Marian Skarbek, nowym dyrektorem
Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego zosta³ Zdzis³aw Pietkiewicz, by³y
sekretarz propagandy KW PZPR. W nastêpnym roku zmar³ Zdzis³aw Olas,
na jego miejsce Wydzia³ Prasy KC wskaza³ Miros³awa Rataja*, który dot¹d
by³ kierownikiem Oœrodka Analiz i Prognoz Politycznych w KW PZPR
w Zielonej Górze. Nowy redaktor naczelny by³ najm³odszy w grupie szefów
polskich dzienników, nie posiada³ wiêkszego doœwiadczenia dziennikarskiego.
Mia³ œwiadomoœæ, ¿e nie od razu dorówna swemu poprzednikowi na tym
stanowisku. Musia³ te¿ prze³amaæ niechêæ zespo³u, niezadowolonego z tej
nominacji. Jednak historia nastêpnych piêtnastu lat pokaza³a, ¿e z powodzeniem
przeprowadzi³ ,,Gazetê Lubusk¹’’ przez ciê¿ki czas transformacji ustrojowej,
walki z konkurencyjnym dziennikiem i trudny proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych pisma.
Zmiana na stanowisku szefa redakcji poci¹gnê³a za sob¹ równie¿ pewne
zmiany kadrowe i organizacyjne. W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych
przyjêto do pracy du¿¹ grupê sta¿ystów-aplikantów oraz innych m³odych
dziennikarzy, którzy wczeœniej odbyli w redakcji dwuletni sta¿. Dla wspó³pracowników dziennika przeznaczono 1/3 funduszu honorariów (tzw. wierszówki). Rozszerzona zosta³a oferta czytelnicza dla m³odzie¿y oraz dla czytelników
zainteresowanych sprawami lokalnymi1.
W pocz¹tkach drugiej po³owy lat osiemdziesi¹tych sytuacja ,,Gazety’’ wygl¹da³a
na ustabilizowan¹. Ukazywa³a siê ca³y czas w formacie B-3, zachowuj¹c 8 s.
objêtoœci i 10 s. w wydaniu magazynowym. W wydaniach mutacyjnych zmieniano
stronê siódm¹. Na pierwszej i drugiej stronie dominowa³y materia³y agencyjne
z kraju i ze œwiata. Tam te¿ znajdowa³y siê najwa¿niejsze informacje z regionu,
kronika wydarzeñ redagowana ze szczególnym uwzglêdnieniem wiadomoœci
z komitetów partii. Przegl¹d wydarzeñ kontynuowany by³ niekiedy na stronie
czwartej, natomiast stronê trzeci¹ poœwiêcano g³ównie publicystyce ekonomicznej
i politycznej. Na stronie pi¹tej znajdowa³y siê sta³e rubryki ,,Za kierownic¹’’,

1 - E. Ciborska, Dziennikarze..., opr. cyt.
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Grupa redaktorów, która spóŸni³a siê na pami¹tkowe zdjêcie w 1987 r.

,,Dwa ³yki filatelistyki’’, ,,Wokó³ mego ogródeczka’’. W wydaniu sobotnim ca³¹
stronê zajmowa³ dodatek ,,Nasza Wieœ’’. Dalsze strony ,,Gazety’’ wype³nia³y
og³oszenia, listy czytelników, porady, ciekawostki i sport. Na ostatniej stronie
sta³¹ pozycj¹ by³ felieton ,,Z harcerskiego kocio³ka’’ Eugenii Paw³owskiej.
W magazynie wiêcej by³o publicystyki (g³ównie regionalnej), agencyjnych
ciekawostek i materia³ów rozrywkowych. Tak jak dawniej drukowano te¿ program
telewizyjny i informacje o imprezach. Uk³ad pierwszych stron burzony by³ czêsto
przez obszerne referaty z plenum KC, wyst¹pienia rzecznika rz¹du, a tak¿e
sprawozdania z prac instytucji wojewódzkich. Mimo tego niew¹tpliwego balastu
gazeta sprzedawa³a siê bardzo dobrze. W nak³adzie pisma, po krótkim impasie
z 1982 r., nast¹pi³ powrót do tendencji wzrostowej, czemu sprzyja³o tak¿e
podjêcie szerokiej publicystyki interwencyjnej oraz wiêkszy zakres porad
prawnych. W roku 1983 magazynowy nak³ad znów drukowano w liczbie ponad
200 tys. egz. W lipcu 1984 r. uroczyœcie obchodzono 10-tysiêczne wydanie
,,Gazety Lubuskiej’’. Zorganizowany z tej okazji festyn cieszy³ siê tak du¿ym
powodzeniem, ¿e w nastêpnych latach powracano do tej imprezy, przygotowuj¹c
j¹ wspólnie z ,,Nadodrzem’’ i ,,Ziemi¹ Gorzowsk¹’’1. W tym czasie uaktywni³

1 - Janina Zelem, Prasa zielonogórska 1980-1995, praca mgr., napisana pod kierunkiem H. Szczegó³y w 1995 r.
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siê gorzowski oddzia³ ,,Gazety Lubuskiej’’. Od 1981 r. jego szefem by³ Stefan
Cieœla, pracuj¹cy dawniej w ,,Stilonie Gorzowskim’’, w oddziale zatrudnionych
by³o œrednio piêciu dziennikarzy. Wœród nich najd³u¿szy sta¿ pracy mia³a Irena
Adamczuk. Badaj¹cy prasê w woj. gorzowskim Bogdan J. Kunicki tak ocenia³
rolê regionalnego dziennika w latach osiemdziesi¹tych: [...] rozprowadzanie
,,Gazety Lubuskiej’’ w naszym województwie (œrednio ponad 131 egzemplarzy
ka¿dego numeru na 1000 mieszkañców) jest bardzo zbli¿one do wskaŸnika
zielonogórskiego (blisko 137 egz.), œwiadczy o du¿ej spo³ecznej akceptacji
dziennika, postêpuj¹cej reorientacji upodobañ czytelniczych i prze³amywaniu na
pó³nocno-wschodnich obszarach Gorzowskiego przyzwyczajeñ do czasopism
szczeciñskich oraz poznañskich1.
Wed³ug danych Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego w woj. zielonogórskim sprzedawano ok. 60 proc. nak³adu ,,Gazety’’, a w woj. gorzowskim
ok. 40 proc.2 W rekordowym roku 1988, nak³ad w dni powszednie wynosi³ ok.
150 tys., a w weekendy ponad 250 tys. egz. Zwroty by³y niewielkie i ,,Gazeta’’
prawdopodobnie mog³aby podejmowaæ próby jeszcze wiêkszego nasycenia
rynku, ale barier¹ by³a niska wydajnoœæ drukarni, ograniczone przydzia³y
papieru oraz ogólne k³opoty zaopatrzeniowe wynikaj¹ce z funkcjonowania
gospodarki nakazowo-rozdzielczej3. Rozwi¹zaniem problemu by³oby szybkie
odnowienie bazy poligraficznej. Jednak budowa kompleksu wydawniczoprasowego przy al. Wojska Polskiego, rozpoczêta jeszcze w 1985 r. by³a
kontynuowana z coraz wiêkszym trudem. Po czasoch³onnych pracach
podziemnych4 i wzniesieniu pierwszych kondygnacji tempo inwestycji os³ab³o
z powodu braku surowców, œrodków finansowych i ogólnego kryzysu
gospodarczego. Wreszcie transformacja ustrojowa i zwi¹zana z tym likwidacja
RSW ca³kowicie przekreœli³a plany tej budowy.
Wydarzenia roku 1989, tak prze³omowe w historii Polski, mia³y równie¿ dla
,,Gazety’’ wymiar smugi cienia, któr¹ redakcja przekracza³a stopniowo,
zaczynaj¹c jak gdyby chodzi³o o kolejn¹ odnowê, a koñcz¹c na ca³kowitym
odejœciu od politycznego uzale¿nienia. Relacjonowanie obrad Okr¹g³ego Sto³u
nie odbiega³o od standardów prasy partyjnej: ostro¿ne poparcie dla idei
porozumienia narodowego, nacisk na wspólne przezwyciê¿anie kryzysu
gospodarczego, oglêdne traktowanie spraw pluralizmu politycznego. Jednak
rozpoczêcie kampanii wyborczej, która swym impetem podzieli³a kraj na
1 - Prasa gorzowska..., opr. cyt., s. 94.
2 - H. B³a¿ejewski, Nak³ady ,,Gazety Lubuskiej’’, ,,Nadodrza’’ i ,,Ziemi Gorzowskiej’’, [w:]Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe fragmenty relacji, dokumentacji, wspomnieñ, Zielona Góra 1983, s. . 106.
3 - Nak³ad ,,Gazety Lubuskiej’’ ju¿ od 1 stycznia 1975 r. podlega³ zasadom limitu okreœlonym przez RSW dla poszczególnych
gazet. Tam¿e, s. 34
4 - Wed³ug M. Rataja, prace podziemne przy tej inwestycji wymuszone by³y przez stare przepisy wymagaj¹ce od takich
budynków posiadania zabezpieczeñ do funkcjonowania przedsiêbiorstwa w warunkach zagro¿enia bombardowaniem.
Rozmowa z redaktorem naczelnym ,,Gazety Lubuskiej’’, 12 czerwca 2000 r.
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zwolenników strony solidarnoœciowo-opozycyjnej i partyjno-rz¹dowej, znów
odcisnê³o siê politycznym piêtnem na najwiêkszym regionalnym œrodku
przekazu. Trudno by³o oczekiwaæ, aby ,,Gazeta’’ obojêtnie traktowa³a wysi³ki
kandydatów rekomendowanych przez Komitet Wojewódzki. St¹d te¿ w dzienniku poœwiêcano im wiele miejsca, eksponuj¹c szczególnie kandydaturê
Mariana Eckerta i Józefa Zycha. Przeczuwaj¹c negatywny odbiór politycznego
zaplecza reklamowanych kandydatów, starano siê podkreœlaæ ich indywidualne
walory, a has³a wyborcze redagowano bez jednoznacznego wskazania ich Ÿród³a
(np. ,,G³osuj na program zgody narodowej’’). W przeddzieñ wyborów ,,Gazeta’’
opublikowa³a relacjê z wyst¹pienia kandydata ,,Solidarnoœci’’ W³odzimierza
Mokrego, w której zasugerowano, ¿e uto¿samia on organizacjê UPA z polsk¹
Armi¹ Krajow¹. Artyku³ wywo³a³ te¿ protest pos³a Mokrego, sprawa znalaz³a
swój fina³ w s¹dzie, gdzie dosz³o do ugody. Tym niemniej ko³a lubuskiej
opozycji spod znaku ,,Solidarnoœci’’, zapamiêta³y ten incydent jako przejaw
stronniczoœci ,,Gazety’’.
Powyborczy poniedzia³ek 5 czerwca 1989 r. ,,Gazeta Lubuska’’ powita³a
niepewnie, daj¹c na czo³ówce tytu³: Wielka niewiadoma. We wtorek ograniczono
siê ju¿ tylko do komunikatów PAP o pracy Pañstwowej Komisji Wyborczej.
W œrodowym komentarzu Polskie drogi redaktorka ,,Gazety’’, pisz¹c o kandydatach spoza ,,Solidarnoœci’’ wyra¿a³a ¿al: Przykro mi, ¿e nie zostali wybrani
wiêkszoœci¹ g³osów. Wypomina³a te¿ opozycji pomoc koœcio³a i ataki na listê
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krajow¹ wbrew postanowieniom Okr¹g³ego Sto³u. Z wiêkszym entuzjazmem
,,Gazeta Lubuska’’ poda³a wiadomoœæ o powstaniu rz¹du Tadeusza Mazowieckiego: Historyczny rozdzia³ w ¿yciu naszego pañstwa. Mamy rz¹d1.
Wypadki 1989 r. by³y preludium wielkiej przemiany, która dotar³a na
prowincjê z kilkumiesiêcznym opóŸnieniem. Dla dziejów ,,Gazety Lubuskiej’’
najwa¿niejsze wydarzenia mia³y miejsce w roku nastêpnym. By³o to zwi¹zane
z ostatecznym zerwaniem z politycznym nadzorem Komitetu, likwidacj¹
cenzury i procesem przekszta³cenia struktury w³asnoœci gazety. Redakcja
musia³a stawiæ czo³o zagro¿eniom ze strony przeciwników zamierzaj¹cych
przej¹æ kontrolê nad gazet¹, pojawi³a siê te¿ konkurencja w postaci drugiego
regionalnego dziennika. Wreszcie w samym zespole zaznaczy³y siê tendencje
dezintegracyjne. A wszystko to odbywa³o siê w atmosferze zasadniczych zmian
politycznych oraz rodz¹cego siê kapitalizmu.
Dla czytelników najwa¿niejsza jednak by³a sama zawartoœæ gazety. Rok 1990
przyniós³ dalsz¹ zmianê w redagowaniu pisma zwi¹zan¹ przede wszystkim
z nowymi mo¿liwoœciami, jakie pojawi³y siê wraz ze zlikwidowaniem Komitetu
i urzêdu cenzury. Wydarzenia te u czêœci dziennikarzy wywo³a³y nawet
przejœciowe zagubienie i brak inicjatywy do podejmowania tematów bez
ogl¹dania siê na wytyczne. Jednak szybko zwyciê¿y³a dziennikarska intuicja,
podpowiadaj¹ca redaktorom odpowiedzialnym za kronikarski zapis chwili, ¿e
¿yj¹ w ciekawych czasach. Niezwyk³oœæ wydarzeñ okreœla³y przede wszystkim
wybory. W 1990 r. po raz pierwszy w wolnych wyborach wiosn¹ wybierano
radnych, a jesieni¹ prezydenta pañstwa. Podczas obydwu tych kampanii gazeta
stara³a siê zachowaæ obiektywizm. Przed wyborami samorz¹dowymi publikowano oœwiadczenia wyborcze PAX, ZCh-N, SdRP i innych ugrupowañ,
bez wyraŸnych preferencji. Obszerny materia³ wyborczy z gmin regionu
opatrzono tytu³em Wolnym g³osem odradza siê samorz¹d w Polsce. Z kolei
wybory prezydenckie, które w pierwszej turze przynios³y zaskakuj¹cy sukces
nieznanego wczeœniej Stanis³awa Tymiñskiego, ,,Gazeta’’ skomentowa³a
rysunkiem satyrycznym i tytu³em: Gdzie dwóch siê bije... 2.
W ,,Gazecie Lubuskiej’’ w 1990 r. pojawia³y siê te¿ materia³y, których
wczeœniej dziennikarze nie mogli lub nie chcieli publikowaæ, najczêœciej
z przyczyn politycznych. Dotyczy³o to w pierwszym rzêdzie publicystyki
spo³eczno-politycznej i historycznej. Nowoœci¹ by³o tak¿e publikowanie
nekrologów z krzy¿em. Nawet w rubryce sportowej relacja z meczu ksiê¿a milicjanci by³a dowodem zachodz¹cych w kraju zmian3.
Jednak najwa¿niejszym problemem w 1990 r. by³a przysz³oœæ ,,Gazety
Lubuskiej’’. Niepewna sytuacja redakcji zwi¹zana by³a z parcelacj¹ maj¹tku
1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1989, nr 213, s. 1.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 119, s. 7; nr 122, s. 1; nr 275, s. 1.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 100, s. 3.
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RSW przez Pañstwow¹ Komisjê Likwidacyjn¹ (PKL) dzia³aj¹c¹ w Warszawie.
Atmosferê napiêcia wzmaga³y sygna³y o zakusach polityków centroprawicy na
przejêcie tytu³u, pog³oski o odwo³aniu redaktora naczelnego ,,Gazety
Lubuskiej’’, a tak¿e przygotowania do uruchomienia nowego dziennika
regionalnego1. W latach 1990-91 w kilku artyku³ach redakcyjnych ,,Gazeta’’
przedstawia³a czytelnikom swoj¹ sytuacjê na kolejnym etapie dziejowego
zakrêtu. W magazynowym wydaniu z 27-28 stycznia 1990 r. w przeddzieñ
ostatniego zjazdu PZPR, koñcz¹cego dzia³alnoœæ tej partii, zespó³ redakcyjny
pisa³: Szanowni Czytelnicy! Dzisiejszym wydaniem ,,Magazynu’’ zamykamy
prawie 38-letni rozdzia³ w ¿yciu ,,Gazety Lubuskiej’’. Jakim on by³, poka¿e czas.
To co zapiszemy w nastêpnym rozdziale od poniedzia³ku, zale¿eæ bêdzie od nas
samych [...]2. Od kolejnego, 11.696 numeru ,,Gazeta’’ wydawana jest bez
dotychczasowego nadtytu³u Proletariusze wszystkich krajów ³¹czcie siê!. Ale by³
to dopiero pocz¹tek wyboistej drogi prowadz¹cej do usamodzielnienia siê
pisma. Wykorzystuj¹c mo¿liwoœci prawne stworzone przez PKL, pracownicy
redakcji i drukarni zorganizowali w maju Wydawnicz¹ Spó³dzielniê Pracy
,,Lubpress’’, która rozpoczê³a starania o przejêcie tytu³u. Nale¿a³o do niej 60,
z 65 zatrudnionych tam osób, ka¿da z nich musia³a wp³aciæ udzia³y w wysokoœci
trzech miesiêcznych pensji. Jednoczeœnie z Zarz¹du Regionu ,,Solidarnoœci’’
i Komitetu Obywatelskiego zaczê³y nap³ywaæ sygna³y negatywnie oceniaj¹ce
tê inicjatywê. W oœwiadczeniu skierowanym przez zielonogórskich parlamentarzystów OKP do rz¹du i PKL, autorzy wskazywali na celowoœæ zlikwidowania
,,Gazety Lubuskiej’’ w ramach demonta¿u koncernu RSW. Przewodnicz¹cy
zielonogórskiej ,,Solidarnoœci’’ Wies³aw Wysocki w wypowiedzi dla PAP
zarzuci³ ,,Gazecie’’, ¿e reprezentuje œrodowisko starych uk³adów politycznych
i podkreœli³ ogólnospo³eczny charakter dorobku ,,Gazety’’. W obronie redakcji
wyst¹pi³a Wojewódzka Komisja Organizacyjna SdRP. Koncepcjê umo¿liwienia
wykupienia tytu³u dziennikarzom ,,Gazety Lubuskiej’’ popiera³y tak¿e inne
ugrupowania: zielonogórski Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna oraz
gorzowska ,,Solidarnoœæ’’. Nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt, ¿e redaktor
naczelny dziennika mia³ za sob¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ zespo³u dziennikarskiego akceptuj¹cego ideê przejêcia pisma przez spó³dzielniê. W maju 1990
r. przedstawiciele zawi¹zanej Spó³dzielni Miros³aw Rataj - prezes zarz¹du
i Jerzy Mischke - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej, pojechali do marsza³ka
sejmu przekazaæ Stanowisko zespo³u redakcyjnego GL3, w którym napisano

m.in.: Ze zdumieniem przyjêliœmy [...] stwierdzenie parlamentarzystów [...]
o braku podstaw moralnego uzasadnienia do ewentualnego ubiegania siê przez
nasz¹ spó³dzielniê o jak¹kolwiek czêœæ istniej¹cego maj¹tku po likwidowanej
RSW, a zw³aszcza o rzekomo naszym fasadowym, z gruntu fa³szywym zapewnieniu
o chêci wydawania niezale¿nej gazety.
Tymczasem sytuacja ,,Gazety’’ zaczê³a siê pogarszaæ. Szybka inflacja
i zwiêkszaj¹ce siê koszty druku utrudnia³y tworzenie ekonomicznych podstaw
przedsiêwziêcia. Podobne skutki przyniós³ spadek nak³adu wywo³any kilkakrotnymi podwy¿kami ceny pisma oraz ogóln¹ dro¿yzn¹ i zubo¿eniem spo³eczeñstwa.
Z przyczyn finansowych Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe zawiesi³o
wydawanie dwutygodnika ,,Nadodrze’’. W styczniu 1990 r. powsta³ tygodnik
,,Gazeta Nowa’’, który w paŸdzierniku przekszta³cono w dziennik. Pismo by³o
wydawane przez prywatn¹ spó³kê ,,Alpo’’ i zbli¿one politycznie do obozu
,,Solidarnoœci’’. Przedstawiciele wydawcy nowego dziennika zwrócili siê do wielu
dziennikarzy z ,,Gazety Lubuskiej’’ z propozycj¹ przejœcia do ,,Nowej’’ i podjêli
starania o przejêcie siedziby ,,Gazety Lubuskiej’’1. Ostatecznie z ,,Gazety
Lubuskiej’’ do konkurencyjnego pisma przesz³o oœmiu dziennikarzy (w tym ca³y
dzia³ sportowy), a tak¿e szefowa i pracownicy biura og³oszeñ. Trudn¹ sytuacjê
kadrow¹ w gazecie ratowano poprzez zatrudnienie sta¿ystów oraz przesuniêcia
kadrowe, m.in. biuro og³oszeñ przez pewien czas obs³ugiwali dziennikarze. Dzia³
sportowy na nowo organizowa³ emerytowany dziennikarz Józef Siwak.
W listopadzie 1990 r. PKL, pomijaj¹c wniosek ,,Lubpressu’’ o przekazanie
tytu³u, umieœci³a ,,Gazetê’’ w grupie 101 tytu³ów wystawionych na przetarg.
Zaniepokojony zespó³ ,,Gazety Lubuskiej’’ wystosowa³ list otwarty do premiera,
przypominaj¹c o staraniach pracowników pragn¹cych utrzymaæ wydawnictwo
oraz wskazuj¹c na poparcie wielu podmiotów gospodarczych i politycznych.
Najpowa¿niejszym kontrahentem pod wzglêdem finansowym by³ Bank
Handlowo-Kredytowy w Katowicach2. O jego wyborze przez ,,Lubpress’’
zadecydowa³a osoba za³o¿yciela banku Ryszarda Janiszewskiego, pochodz¹cego
z Nowej Soli, który wzbudzi³ zaufanie dziennikarzy.
Decyzja PKL o og³oszeniu przetargu wynika³a z ekonomicznego i politycznego
potencja³u jaki reprezentowa³ ten tytu³. W ci¹gu pierwszych dziewiêciu
miesiêcy 1990 r. ,,Gazeta’’ wypracowa³a 1,5 mld z³. zysku, ró¿ne oœrodki
polityczne chcia³y mieæ wp³yw na redakcjê. W takiej sytuacji nieodp³atne
przekazanie tytu³u spó³dzielni dziennikarskiej mog³oby wywo³aæ protesty.

1 - Po latach Miros³aw Rataj tak wspomina³ ten okres: Atakowali nas wówczas tak¿e ró¿ni neofici, którzy z dnia na dzieñ
pozmieniali barwy, pogl¹dy i... ugrupowania polityczne. ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 214, s. 5.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 23, s. 1-2. Po odrzuceniu ideologicznego podtytu³u, w ,,Gazecie Lubuskiej’’ pod winiet¹ pojawi³a
siê informacja ,,Pismo codzienne’’, zamieniona w tym samym roku na ,,Dawniej Gorzowska’’ (mutacja gorzowska nr 180)
i ,,Dawniej Zielonogórska’’ (nr 201). Od 12 kwietniu 1991 r. dwa odrêbne podtytu³y po³¹czone w jednym wydaniu: ,,DAWNIEJ
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA’’, które funkcjonowa³o do 17 maja 1993 r.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 120, s. 3; nr 121, s. 1-3.

1 - Wed³ug wspomnieñ pracowników ,,Gazety Lubuskiej’’ osoby, które przesz³y do ,,Gazety Nowej’’ kierowa³y siê przede
wszystkim wzglêdami ekonomicznymi, poniewa¿ obiecano im dwukrotn¹ podwy¿kê. Po upadku ,,Nowej’’ czêœæ
dziennikarzy zosta³a przyjêta z powrotem do pracy w ,,GL’’.
2 - Na liœcie kontrahentów gotowych wejœæ w spó³kê z ,,Lubpressem’’ znalaz³o siê 12 firm z województw gorzowskiego
i zielonogórskiego oraz Zarz¹d Regionu ,,Solidarnoœci’’, prezydent Gorzowa, Urz¹d Wojewódzki w Gorzowie, Towarzystwo
Kultury Narodowo-Religijnej w Zielonej Górze, ,,Solidarnoœæ’’ Rolników. ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 232, s. 3.
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Wprawdzie dziennikarze mieli zastrze¿enia co do ceny wywo³awczej (6 mld
z³. - by³a to jedna z najwy¿szych kwot ustalonych przez PKL), ale organizatorzy
przetargu powo³ywali siê na ustalenia zachodniej firmy konsultingowej oraz
na dominuj¹c¹ pozycjê ,,Gazety’’ na rynku prasowym w regionie1.
Przetarg poprzedzi³y ró¿nego rodzaju rozmowy, w których uczestniczyli
przedstawiciele wielu instytucji i firm medialnych z kraju i z zagranicy.
W trakcie tych pertraktacji zespó³ redakcyjny jednoznacznie wypowiada³ siê
za ofert¹ ,,Lubpressu’’. Pozytywnie, choæ w mniejszym stopniu, oceniano tak¿e
propozycje wroc³awskiego ,,S³owa Polskiego’’ oraz firmy Grafag-Heinrich
Bauer Verlag Hamburg (76 proc. obcego kapita³u). Negatywnie odniesiono siê
do oferty spó³ki Apina, której ca³y kapita³ by³ pochodzenia zagranicznego2.
Ostateczne rozstrzygniêcie przetargu nast¹pi³o 28 marca 1991 r. Wydawc¹
,,Gazety Lubuskiej’’ sta³ siê ,,Lubpress’’ spó³ka z o.o., której udzia³owcami
by³a Spó³dzielnia Pracownicza ,,Lubpress’’ (22 proc. udzia³ów) oraz Bank
Handlowo-Kredytowy w Katowicach (78 proc.)3. Za tytu³ i zaplecze materialne
spó³ka zap³aci³a 6 mld 25 mln z³.4 Celem zapewnienia wp³ywów ,,Solidarnoœci’’,
zobowi¹zano Bank do póŸniejszego zbycia swoich udzia³ów powy¿ej 51 proc.
na rzecz Fundacji dla Solidarnoœci z Gorzowa (12 proc.) i przedsiêbiorstwa
zwi¹zkowego Lubusz reprezentuj¹cego zielonogórsk¹ ,,Solidarnoœæ’’ (15 proc.).
Prezesem spó³ki Lubpress zosta³ prezes BH-K S.A. Franciszek Sobczak.
Oprócz niego w sk³adzie pierwszego zarz¹du byli: Miros³aw Rataj i Zenon
Weso³ek - z ,,Gazety Lubuskiej’’, Wies³aw Wysocki - przewodnicz¹cy
,,Solidarnoœci’’ zielonogórskiej i Jerzy Ostrouch - wiceprzewodnicz¹cy
,,Solidarnoœci’’ gorzowskiej.
Uregulowanie spraw w³asnoœciowych pozwoli³o redakcji skupiæ siê na
sprawach przekszta³ceñ w zakresie organizacji pracy niezale¿nego wydawnictwa,
wprowadzania nowoczesnej techniki komputerowej i drukarskiej. Zmiany te
wynika³y g³ównie z koniecznoœci stawienia czo³a konkurencji. W pierwszej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w Zielonej Górze, Gorzowie i G³ogowie na
rynku medialnym zasz³y powa¿ne zmiany. Zniknê³a wiêkszoœæ pism zak³adowych, które zreszt¹ i tak nie rywalizowa³y z ,,Gazet¹ Lubusk¹’’, ale
dziennikarze z tych redakcji oraz nowi adepci zawodu poszukiwali dla siebie
miejsca na rynku. Zainteresowanie tego typu dzia³alnoœci¹ wykazywali tak¿e
prywatni przedsiêbiorcy, regionalni politycy, przedstawiciele koœcio³a, zachodnie
koncerny medialne. Najpowa¿niejsz¹ konkurencjê dla ,,Gazety Lubuskiej’’

1 - Przy ustalaniu ceny wywo³awczej brano pod uwagê takie czynniki jak: nak³ad, kr¹g czytelników, zwroty, konkurencyjnoœæ,
tradycje, dochody ze sprzeda¿y gazety i reklam. ,,Gazeta Lubuska’’ 1991, nr 28, s. 2.
2 - Kto nas kupi, stanowisko zespo³u, ,,Gazeta Lubuska’’ 1991, nr 68, s. 1-2.
3 - Katowicki bank mia³ znacz¹ce udzia³y w siedmiu by³ych pismach partyjnych w Polsce. Transformacja prasy polskiej
(1989-1992), Warszawa 1992, s. 64.
4 - Kto i za ile kupi³ prasê RSW. ,,Gazeta Wyborcza’’ 1991, nr 102.
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stanowi³ dziennik ,,Gazeta Nowa’’ ukazuj¹cy siê na tym samym obszarze
i redagowany przez ambitny zespó³, w którym znaleŸli siê te¿ doœwiadczeni
dziennikarze z ,,Gazety Lubuskiej i ,,Nadodrza’’. ,,Nowa’’ mia³a trzy wydania
mutacyjne: zielonogórskie, gorzowskie i g³ogowskie. Nak³ad pisma by³ bardzo
zró¿nicowany, kszta³towa³ siê w granicach od 20 do 200 tys. egz., ale po
nierzetelnym zakoñczeniu cyklu gier losowych (tzw. zdrapki) zacz¹³ gwa³townie
spadaæ1. W walce konkurencyjnej z ,,Now¹’’ ,,Gazeta Lubuska’’ nie uniknê³a
typowych dla takich sytuacji polemik i wzajemnych oskar¿eñ. Przedmiotem
konfliktu by³y m.in. publikacje dotycz¹ce nak³adów i zwrotów obydwu lubuskich
dzienników, a tak¿e powi¹zañ politycznych obydwu zespo³ów2.
Latem 1993 r., po nieudanej próbie podtrzymania nowego dziennika przez
wydawcê ,,G³osu Wielkopolskiego’’, w miejsce ,,Gazety Nowej’’ powsta³
,,Codzienny Express Zachodni’’, który po kilku miesi¹cach znikn¹³ z rynku3.
W Gorzowie nie uda³o siê te¿ utrzymaæ wojewódzkiej mutacji ,,Kuriera
Szczeciñskiego’’, wydawanej w latach 1994-95 pocz¹tkowo w formie dziennika,
a póŸniej tygodnika. Jedyn¹ trwa³¹ inicjatyw¹ z tego okresu sta³a siê ,,Gazeta
Zachodnia’’ - regionalny dodatek ,,Gazety Wyborczej’’ ukazuj¹cy siê od 1993
r. Du¿e zmiany nast¹pi³y te¿ w grupie czasopism. Choæ wiêkszoœæ nowych
tygodników i dwutygodników nie zdo³a³a d³u¿ej utrzymaæ siê na rynku, to
jednak proces tworzenia lokalnych wydawnictw sta³ siê wa¿nym elementem
rynku mediów4. Jeszcze wiêksze znaczenie mia³ rozwój elektronicznych œrodków
przekazu. Obok regionalnej rozg³oœni Polskiego Radia, od lat wspó³istniej¹cej
z ,,Gazet¹’’, w latach dziewiêædziesi¹tych pojawi³o siê kilka prywatnych stacji
w Gorzowie i w Zielonej Górze. Powsta³y dwie stacje telewizji prywatnej,
rozpoczêto przygotowania do utworzenia regionalnej telewizji publicznej.
W kilkunastu miastach w ca³ym regionie powsta³y oœrodki nadawcze telewizji
przewodowej. W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych wa¿nym œrodkiem
przekazu informacji z regionu sta³y siê internetowe strony www.
Mog³o siê wydawaæ, ¿e w tak dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunkach
wydawniczych utrzymanie dotychczasowej pozycji ,,Gazety’’ na rynku bêdzie
niemo¿liwe. Spadek nak³adu na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych móg³ nawet
potwierdzaæ opinie o schodzeniu z lokalnej sceny dawnego dziennika partyjnego.

1 - Do wykazania nierzetelnoœci konkursów organizowanych przez ,,Gazetê Now¹’’ walnie przyczyni³y siê publikacje ,,Gazety
Lubuskiej’’, wskazuj¹ce powi¹zania rodzinne zwyciêzców konkursów z przedstawicielami wydawnictwa ,,Nowej’’ oraz
teksty tzw. ,,Jasnowidza’’ - informatyka z WSI, który rozpracowa³ system losowania szczêœliwych numerów i w przeddzieñ
podawa³ w ,,Gazecie Lubuskiej’’ ich wynik.
2 - ,,Gazeta Nowa’’ 1992, nr 110; ,,Gazeta Lubuska’’ 1992, nr 125. W nastêpnym numerze ,,Gazety Lubuskiej’’ sta³y felietonista
Andabata pisa³: Okaza³o siê wkrótce, ¿e nowy tytu³ pomóg³ staremu. ,,Gazeta Lubuska’’ z dnia na dzieñ zaczê³a robiæ siê
lepsza. Potwierdzi³a siê stara prawda, ¿e konkurencja zmusza do lepszej pracy.
3 - Expressowe po¿egnanie, ,,Gazeta Lubuska’’ 1993, nr 200, s. 3.
4 - W latach dziewiêædziesi¹tych powsta³y nowe tygodniki w G³ogowie, Nowej Soli, ¯arach, Œwiebodzinie, Gubinie i Kostrzynie.
W kilkunastu innych miejscowoœciach utrzymywa³y siê dwutygodniki lub miesiêczniki.
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Czo³ówka pierwszej strony jubileuszowego wydania ,,Gazety’’ w 1992 r.

Jednak umiejêtne dostosowanie siê redakcji do warunków demokracji i wolnego
rynku oraz przywi¹zanie czytelników do tytu³u z tak d³ug¹ tradycj¹ zadecydowa³o
o ostatecznym powodzeniu. Zewnêtrznym przejawem sukcesu redakcji by³o
utrzymanie ci¹g³oœci wydawniczej (co na tle innych efemerycznych wydawnictw
mia³o du¿e znaczenie), a tak¿e zahamowanie tempa spadku nak³adu.
W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nak³ad pisma utrzymywa³ siê na
poziomie 80 tys. egz. w dni powszednie i 180 tys. w wydaniu magazynowym.
Zwroty wynosi³y ok. 10 proc.1 ,,Gazeta’’ nadal znajdowa³a siê w grupie
dziesiêciu najpoczytniejszych dzienników w kraju2.
Jednak w 1992 r . przysz³oœæ ,,Gazety Lubuskiej’’ by³a jeszcze na tyle niejasna,
¿e obchody 40-lecia dziennika przebiega³y doœæ skromnie. Wprawdzie
uruchomiono od nowa Klub Dziennikarza ,,Pod Kaczk¹’’, ale wiêksze akcje
promocyjne zaczêto organizowaæ dopiero w nastêpnych latach. Wœród wielu
inicjatyw najbardziej presti¿owym przedsiêwziêciem by³o w³¹czenie siê w akcjê
Polskiej Agencji Informacyjnej organizuj¹cej Krajow¹ Lo¿ê Liderów. Kompletowanie Lubuskiej Lo¿y Liderów rozpoczêto w 1994 r.3 W grupie cz³onków
Lo¿y znaleŸli siê przedsiêbiorcy, naukowcy, nauczyciele, in¿ynierowie,
1 - Obliczenia zawarte w pracy J. Zelem, Prasa zielonogórska..., opr. cyt., s. 29.
2 - ,,Rzeczpospolita’’ nr 300, z 27 grudnia 1991 r.
3 - Pocz¹tek da³y artyku³y publikowane w ostatnim numerze ,,Gazety Lubuskiej’’ z 1993 r.
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ekonomiœci, lekarze, samorz¹dowcy, dzia³acze spo³eczni. ,,Gazeta Lubuska’’
organizowa³a te¿ doroczne festyny z okazji Dnia Dziecka, prowadzi³a na swoich
³amach sta³e akcje (np. wybory ,,Lubuszanina Roku’’ wypromowane jeszcze
przez H. Ankiewicza).
Jedn¹ z form promocji gazety jest dobra szata graficzna. Pod tym wzglêdem
,,Gazeta Lubuska’’ przesz³a w latach dziewiêædziesi¹tych powa¿n¹ metamorfozê.
Prze³omowym momentem by³a zmiana techniki druku z typografu (maszyna
z 1936 r.), na offset (maszyna ,,Cromoset 630’’), od numeru 54. z 4 marca
1996 r. Nowa technika umo¿liwia stosowanie kolorów, szybszy druk i wiêksz¹
objêtoœæ (od 20 do 28 str. i wiêcej) przy zachowaniu jednego grzbietu. Poprawi³a
siê jakoœæ papieru i druku, a format pisma uleg³ niewielkiemu zmniejszeniu z 34
x 48 cm do 31,5 x 45 cm. ,,Gazetê’’ drukowano w nowo otwartej drukarni
Wydawnictwa ,,Lubpress’’. Zmianie tej towarzyszy³o udoskonalenie winiety
tytu³owej pisma, któr¹ ods³aniano stopniowo w ci¹gu tygodnia, w kolejnych
wydaniach dziennika. Nowa technika umo¿liwi³a druk dodatków specjalnych.
Co tydzieñ ukazywa³ siê dodatek telewizyjny, ponadto przynajmniej raz na
kwarta³ wydawano specjalny dodatek do ,,Gazety’’ w formacie A-4. Np. w 1992
r. ukaza³a siê ,,Gazeta Wakacyjna’’. Od 1996 r. we wrzeœniu wydawano wk³adkê
winobraniow¹, w paŸdzierniku dodatek dla studentów, w maju dla maturzystów.
W 1997 r. wydano te¿ specjalne dodatki z okazji wizyty Ojca Œwiêtego
w Gorzowie, dla uczestników ,,Przystanku Woodstock’’ w ¯arach. Wydawnictwo,
drukarnia i redakcja podejmowa³y równie¿ wiele innych zleceñ. W latach
1994-95 na zamówienie samorz¹dów S³ubic i Szprotawy redakcja ,,Lubuskiej’’
wydawa³a comiesiêczne dodatki (format A-4, objêtoœæ 8 s.) dla tych miejscowoœci.
Z drukarni korzysta³y te¿ wydawnictwa niemieckie, polska ,,Panorama Firm’’
oraz lubuskie gazety lokalne (zamawiaj¹ce te¿ opracowanie komputerowe
w redakcji ,,Gazety’’)1.
Zawartoœæ merytoryczna pisma w latach dziewiêædziesi¹tych by³a urozmaicona, ale nie odbiega³a od wzorów przyjêtych w latach wczeœniejszych.
Najwa¿niejsza zmiana nast¹pi³a w 1996 r. po wprowadzeniu nowej techniki
druku. Zlikwidowano wówczas strony gazety pt. ,,Weekend’’, a œrodowe
wydanie, maj¹ce charakter magazynu by³o odt¹d takie samo jak w inne dni
powszednie. Zrezygnowano te¿ ze stron: ,,Makler lubuski’’, ,,Co piszczy
w sejfach’’, ,,Granica zachodnia’’, ,,Co do grosza’’, ,,Gwiazda gliniarza’’, choæ
tematyka podejmowana w tych dzia³ach pozosta³a nadal. Pojawi³a siê ¿ywa
pagina sygnalizuj¹ca tematykê danej strony. Pierwsze dwie strony zdominowane
by³y przez materia³ informacyjny z kraju i ze œwiata. Na stronie trzeciej
i czwartej zamieszczano materia³y regionalne. W ka¿dy pi¹tek stronê szóst¹
zajmowa³a tematyka motoryzacyjna ,,Za kierownic¹’’. Codziennie podawano

1 - Drukowanie netto, ,,Gazeta Lubuska’’ z 27 czerwca 1997 r.
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notowania walutowe i gie³dowe oraz inne wiadomoœci ekonomiczne - s. 7.
Strony 8. i 9. w ka¿dy wtorek zajête by³y przez rubryki: ,,Listy, opinie, polemiki’’
oraz ,,Spotkania z paragrafem’’. Strony œrodkowe 10. i 11. wspó³redagowane
by³y przez m³odzie¿: ,,Alfowe bajerowanie’’ i ,,Na topie’’. Strony 16. i 17.
przeznaczone by³y dla wydañ mutacyjnych. Przedostatnia strona gazety zawiera³a
informacje o imprezach, dzienny program telewizyjny. Wiadomoœci sportowe
zajmowa³y najczêœciej dwie ostatnie strony. Zmiany te nie oddaj¹ wszystkich
inicjatyw realizowanych przez dziennikarzy na ³amach gazety. Np. raz w miesi¹cu
wspólnie z dziennikarzami niemieckimi redagowano kolumny: ,,Gazeta
Lubuska’’ i ,,Lausitzer-Rundschau’’. Przy okazji wa¿nych wydarzeñ w regionie
zespó³ mobilizowa³ siê do prezentacji obszernych informacji. Tak by³o w 1997
r., gdy w lipcu stworzono specjalne rubryki (np. ,,Z ostatniej chwili’’)
informuj¹ce o sytuacji powodzian.
W porównaniu do wczeœniejszych wydañ zawartoœæ pisma w latach
dziewiêædziesi¹tych zmieni³a siê przede wszystkim w zakresie objêtoœci oraz
liczby og³oszeñ. O ile wczeœniej, przez prawie czterdzieœci lat objêtoœæ pisma
tradycyjnie wynosi³a osiem stron w wydaniach zwyk³ych i dziesiêæ w sobotnich,
o tyle w latach 1993-94 zwiêkszy³a siê do 12-16 s., a po uruchomieniu w³asnej
drukarni ustabilizowa³a siê na poziomie 20-24 s. To ,,pogrubianie’’ gazety
wynika³o przede wszystkim z b³yskawicznie rozwijaj¹cego siê rynku reklamowego. W 1990 r. og³oszenia stanowi³y ok. 30 proc. ca³oœci pisma, w 1991
r. ju¿ ok. 40 proc.1 Zwiêkszy³a siê liczba reklam na stronach 1-3. W po³owie
lat dziewiêædziesi¹tych ogólna powierzchnia og³oszeñ w stosunku do ca³oœci
,,Gazety’’ kszta³towa³a siê w granicach 40-50 proc. Dynamicznie rozwija³y siê
kolumny z og³oszeniami drobnymi, co by³o tak¿e dowodem sukcesu czytelniczego gazety. Nowoœci¹ tego okresu by³o równie¿ pojawienie siê p³atnych
reklam wyborczych. Ju¿ podczas pierwszych w pe³ni demokratycznych wyborów
parlamentarnych w 1991 r. og³oszenia wyborcze zajê³y tyle miejsca, ¿e redakcja
zmuszona by³a przeprosiæ czytelników za ograniczenie innych informacji2.
W 1997 r. w okresie kampanii przed wyborami do parlamentu opublikowano
ok. 100 og³oszeñ ramkowych zleconych przez partie i kandydatów3.
Dane te wskazuj¹, ¿e ,,Gazeta Lubuska’’ nie straci³a politycznego znaczenia.
Dziennik nie reprezentowa³ ju¿ interesów politycznych konkretnych ugrupowañ,
ale jak ka¿dy œrodek masowego przekazu podlega³ politycznym wp³ywom,
a redaguj¹cy go dziennikarze mieli w³asne ideowe preferencje. Wed³ug
polityków prawicy ,,Gazeta’’ by³a zwi¹zana z lewic¹4. Symptomatyczne jest, ¿e

1 - Badania w³asne, na podstawie numerów 100-109 oraz 250-259 z 1990 r.; 100-109 i 250-259 z 1991 r.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1991, nr 248, s. 1. W ostatnim wydaniu przed wyborami na oœmiu stronach pisma by³o 14 og³oszeñ
wyborczych, które zajmowa³y ³¹cznie oko³o dwóch stron.
3 - Obliczenia w³asne.
4 - Gdy min. Jerzy Stêpieñ w 1999 r. nazwa³ ,,Gazetê Lubusk¹’’ bardzo wrog¹ rz¹dowi, oburzona redakcja zaprotestowa³a
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dzia³acze lewicy nie stawiali dziennikowi analogicznych zarzutów. Wyniki
wyborów w latach dziewiêædziesi¹tych wskazywa³y, ¿e region lubuski posiada
liczny i stabilny elektorat lewicowy. W kierownictwie redakcji dominowa³y
osoby zwi¹zane do 1990 r. z PZPR, a redaktor naczelny jednoznacznie okreœla³
swoje pogl¹dy jako lewicowe. Wszystkie te czynniki powodowa³y, ¿e ,,Gazeta
Lubuska’’ w latach dziewiêædziesi¹tych by³a postrzegana jako pismo lewicowe.
W 1992 r. po publikacji artyku³u Jana Marka Piekuta, wiceprezesa S¹du
Rejonowego w Gorzowie, Czy na drodze pañstwa prawnego jest miejsce na
bezprawie, b. premier Jan Krzysztof Bielecki z³o¿y³ wniosek do prokuratury
warszawskiej o wszczêcie postêpowania przeciwko ,,Gazecie’’1. Na ³amach
dziennika dosz³o do ostrej polemiki czytelników oraz przedstawicieli ¿ycia
publicznego. Przeciwko tezom artyku³u wyst¹pi³ senator Walerian Piotrowski
(ZChN). Jednak zdarzenie to nie mia³o charakteru politycznej konfrontacji.
O wiele wyraŸniej oblicze polityczne ods³ania³ zespó³ w okresie wyborów.
W 1994 r. dziennik podkreœla³ wielki sukces SLD w wyborach samorz¹dowych,
daj¹c tytu³y: 19 czerwca - powtórka z 19 wrzeœnia. SLD dziesiêciokrotnie zwiêkszy³
liczbê radnych2. W czasie kampanii prezydenckiej w 1995 r., kiedy to walka
polityczna doprowadzi³a do ostrej polaryzacji spo³eczeñstwa, materia³y
zamieszczone w ,,Gazecie Lubuskiej’’ wskazywa³y na to, ¿e ich autorzy doœæ
krytycznie oceniaj¹ Lecha Wa³êsê3. Choæ z drugiej strony w relacji z przebiegu
wizyty Aleksandra Kwaœniewskiego w Zielonej Górze zachowany zosta³ spory
dystans wobec entuzjazmu jego zwolenników. Przed wyborami parlamentarnymi
w 1997 r. redakcja og³osi³a wyjaœnienia dotycz¹ce zasad publikacji materia³ów
dziennikarskich, informacji od sztabów wyborczych oraz p³atnych reklam.
Zapowiadano: Podobnie jak w poprzednich, tak i w tej kampanii zachowamy
neutralnoœæ4. Jednak deklaracjê tê os³abia³ fakt, ¿e Andrzej Brachmañski,
d³ugoletni dziennikarz ,,Gazety’’, by³ od 1990 r. radnym i od 1993 r. pos³em
z listy SLD, a redaktor naczelny Miros³aw Rataj startowa³ w 1997 r. do senatu
jako kandydat niezale¿ny5.

artyku³em Potwarz!. ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 88, s. 1.
1 - We wniosku wymienione by³y równie¿ inne redakcje oskar¿ane o pomówienie, m. in. ,,Gromada-Rolnik Polski’’, ,,Najwy¿szy
Czas’’. Prokuratura nie oskar¿y³a jednak gazet. Patrz: Piêciolecie transformacji mediów1989-1994, Warszawa 1995, s. 201.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1994, nr 143, s. 1.
3 - Wizytê Wa³êsy w Zielonej Górze zrelacjonowano dopiero na str. 3 (R: 1995, nr 255). Po I turze zamieszczono zdjêcia A.
Kwaœniewskiego w geœcie zwyciêstwa i L. Wa³êsy z rêkami z³o¿onymi jak do modlitwy. Dobór ten nie by³ korzystny dla
kandydata prawicy. Podobnie jak g³ówny komentarz po II turze (Co przewa¿y³o szalê, nr 270, s. 1).
4 - Wybory’97 na naszych ³amach, ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 143, s. 3.
5 - Posprz¹tajmy wspólny dom. Rozmowa z Miros³awem Ratajem - niezale¿nym kandydatem na senatora z województwa
zielonogórskiego. ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 214, s. 5 (tekst p³atny). Do koñca kampanii wyborczej ukaza³y siê jeszcze dwie
reklamy M. Rataja. Innej promocji redaktora naczelnego na ³amach pisma nie stwierdzono. Szef ,,Gazety’’ zaj¹³ siódme
miejsce (na 13.) z wynikiem 16.318 g³osów).
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Udzia³ w wyborach Rataja i Brachmañskiego nie by³ jedynym przyk³adem
dzia³alnoœci politycznej pracowników ,,Gazety’’. W kadencji 1993-97 senatorem
(niezale¿nym) by³a pracuj¹ca wczeœniej w redakcji El¿bieta Solska. Zbigniew
¯mijewski* z Gorzowa Wlkp. by³ tam radnym w latach 1990-98, a Ma³gorzata
Kordoñ by³a radn¹ w Zielonej Górze. Oboje startowali z list lewicowych. W
licz¹cym ponad stu pracowników przedsiêbiorstwie aktywny udzia³ poszczególnych osób w ¿yciu politycznym by³ czymœ naturalnym. Wydaje siê jednak, ¿e
aktywnoœæ ta nie rzutowa³a negatywnie na funkcjonowanie pisma. W latach
dziewiêædziesi¹tych wydawnictwo wzmocni³o swoje kadry, zwiêkszaj¹c przede
wszystkim blisko o po³owê zespó³ dziennikarski, buduj¹c od podstaw dzia³
marketingu oraz komórkê ds. informatyki. W 1993 r. praca nad dziennikiem
odbywa³a siê w oœmiu dzia³ach, by³y to: dzia³ spo³eczny, ekonomiczny,
kulturalny, miejsko-terenowy, sportowy, depeszowy, ³¹cznoœci z czytelnikami,
magazyn sobotnio-niedzielny, a tak¿e oddzia³y terenowe w Gorzowie i
G³ogowie oraz korespondenci w Warszawie i w Gdañsku1. Wa¿n¹ rolê spe³nia³o
archiwum redakcyjne, z którego korzystali nie tylko pracownicy ,,Gazety’’, ale
i inni zielonogórscy dziennikarze, naukowcy, zwykli czytelnicy. Obok redaktora
naczelnego i jego zastêpców - Zenona Weso³ka (od 1982 r.) i Jerzego Mischke
(od 1992 r.) - wa¿n¹ rolê odgrywa³a Helena Matysik, g³ówna ksiêgowa (od
1991 r.). Sekretarzami redakcji byli: Kazimierz Ró¿alski (1981-91), Tadeusz
Palto (od 1981 r.) i Cezary Siciñski (od 1991 r.), syn zmar³ego zastêpcy
redaktora naczelnego Jerzego Siciñskiego. Kolejne miejsce w strukturze
zajmowali szefowie najwa¿niejszych dzia³ów: Zdzis³aw Haczek (dzia³ kulturalny), Alfred Siatecki (spo³eczny), Witold Sk³adanek (miejsko-terenowy),
Ma³gorzata Stolarska (ekonomiczny), Andrzej Flügiel (sportowy), Antoni
£usiak - najpierw szef dzia³u miejskiego, póŸniej (do 1998 r.) terenowego,
Bo¿ena Ha³as - dzia³ miejski (od 1998 r.). Wœród plejady barwnych postaci
dziennikarskiego œwiatka ,,Gazety Lubuskiej’’, przy okazji 45-lecia pisma
koledzy dziennikarze wymieniali Gra¿ynê Zwoliñsk¹ mi³oœniczkê terenowych
eskapad, Leszka Kalinowskiego specjalistê od spraw oœwiaty i m³odzie¿y,
Czes³awa Wachnika redaguj¹cego strony motoryzacyjne, Zbigniewa Borka z
oddzia³u gorzowskiego oraz korespondentów terenowych - Beatê Bieleck¹ ze
S³ubic, Macieja Wierzbickiego z G³ogowa, Jana Reicherta z Nowej Soli,
Dariusza Dutkiewicza z Miêdzyrzecza2. Doœwiadczeni redaktorzy przypominaj¹
te¿ wk³ad dzienniakrzy w umocnienie poszczególnych dzia³ów, wymieniaj¹c
mi.in. Danutê Piekarsk¹ - dzia³ kulturalny, Czes³awa Gierlacha - dzia³
ekonomiczny oraz Tomasza Gawa³kiewicza - fotoreportera ,,Gazety’’.

1 - E. Ciborska, Dziennikarze..., opr. cyt., s. 257.
2 - Andrzej Flügel, Zdzis³aw Haczek, Czes³aw Gierlach, fot. T. Gawa³kiewicz, ,,Lubuska’’ miêdzy piêtrami, ,,Gazeta Lubuska’’
1997, nr 226, s. 5.
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Jubileuszowy
artyku³
z 1997 r.1 i dodatek specjalny z wielkim zdjêciem zespo³u redakcji oraz festyn
dla czytelników w Zielonej
Górze i Gorzowie - wszystko to by³o dowodem, ¿e
,,Gazeta’’ prze¿ywa³a okres
dobrej koniunktury. Redakcja inwestowa³a w sprzêt
komputerowy, w kadry,
w bazê (siedziby ,,Gazety’’
w Zielonej Górze i Gorzowie s¹ jej w³asnoœci¹). Organizowa³a akcje promocyjne z atrakcyjnymi nagrodami, raz w roku czytelnicy
mogli wygraæ samochód.
Wysokie wyniki redakcji
w zakresie czytelnictwa i dochodowoœci potwierdza³y
raporty niezale¿nych instytucji badawczych. Wiosn¹
1994 r. Instytut Badañ Opinii i Rynku ,,Pentor’’ umieœ- Gorzowski zespó³ ,,Gazety Lubuskiej’’ (zdjêcie z 1995 r.).
ci³ ,,Gazetê Lubusk¹’’ na 11 Od lewej: Janusz Dobrzyñski, Robert Gorbat, Bronis³aw
miejscu wœród polskich S³omka, Janusz Ampu³a, Stefan Cieœla, Hanna Ciepiela,
dzienników z wynikiem 3,2 Zbigniew Borek, Kazimierz Ligocki. Na fotografii zabrak³o
pozosta³ych cz³onków zespo³u: Andrzeja W³odarczaka,
proc. udzia³u w krajowym Zbigniewa ¯mijewskiego i Magdaleny Tomczak.
rynku prasy codziennej.
W omówieniu tego raportu napisano: ,,Gazeta Lubuska’’ zajmuje bezapelacyjnie
pierwsze miejsce wœród polskich gazet codziennych pod wzglêdem czytelnictwa na
terenie zasiêgu ukazywania siê danego dziennika2. Wed³ug tych badañ, a¿ 76
proc. mieszkañców powy¿ej 15 roku ¿ycia czyta³o ,,Gazetê’’, z tego 41,5 proc.
regularnie. W tym samym rankingu ,,Pentora’’ na drugim miejscu by³y
rzeszowskie ,,Nowiny’’, których rezultat w analogicznym zestawieniu wynosi³
(Fot. WAG Arsena³)
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1 - Jubileusz w 1997 r. mia³ podwójny charakter: 1 wrzeœnia mija³o 45 lat od utworzenia samodzielnej ,,Gazety’’, a 2 wrzeœnia
ukaza³ siê 14.000. numer. Miros³aw Rataj Ju¿ 45 lat!, ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 202, s. 2.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1994, nr 124, s. 8. Badania przyznaj¹ce ,,Gazecie Lubuskiej’’ pierwsze miejsce w rankingu dzienników
regionalnych, oparte by³y na metodzie badawczej polegaj¹cej na ustaleniu procentu czytelników danego tytu³u w proporcji
do wszystkich mieszkañców regionu.
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57,5 proc. oraz 17,9 proc. W 1996 r. wed³ug danych zamieszczonych
w grudniowym wydaniu pisma ,,Home&Market’’ dzienna sprzeda¿ ,,Gazety’’
wynosi³a 86,5 proc. i by³ to drugi, po ,,Trybunie Œl¹skiej’’ wynik wœród krajowych
dzienników1. W tym samym roku ,,Gazeta’’ osi¹gnê³a przychody w wysokoœci
17.253 tys. z³. Rentownoœæ firmy wynosi³a 35,4 proc. Zysk brutto 6.109 tys. z³.,
co w przeliczeniu na jednego pracownika dawa³o 50,5 tys. z³.
Znakomite wyniki finansowe oraz czytelnicze mog³y wskazywaæ na to, ¿e
pozycja ,,Gazety Lubuskiej’’ jest nie do podwa¿enia. Jednak na ¿ywio³owo
przekszta³caj¹cym siê polskim rynku medialnym coraz mniej by³o spó³ek bez
udzia³u kapita³u zagranicznego. O sytuacji najwiêkszych wydawnictw decydowa³y
uregulowane sprawy w³asnoœciowe oraz zaplecze kapita³owe. ,,Gazeta Lubuska’’
nie mia³a w tym zakresie wykrystalizowanej sytuacji. Potwierdzeniem tego by³
spektakularny konflikt miêdzy udzia³owcami spó³ki. Genez¹ by³ tu upadek
katowickiego Banku Handlowo-Kredytowego S.A. w 1992 r., który w tym czasie
by³ udzia³owcem dwunastu gazet w ca³ej Polsce. Pocz¹tek k³opotów Banku
zwi¹zany by³ z udzieleniem porêczenia spó³ce ArtB kierowanej przez dwóch
biznesmenów: Bagsika i G¹siorowskiego, którzy wkrótce w opinii wielu
krajowych mediów stali siê symbolami nieuczciwych interesów. Zagro¿ony
BH-K przekaza³ swoje udzia³y w Lubpressie (51 proc.) w formie aportu
rzeczowego spó³ce ,,Ship’’ (jej g³ówny udzia³owiec to by³y prezes BH-K Ryszard Janiszewski). Jednak s¹d na wniosek likwidatora Banku uniewa¿ni³
tê transakcjê. Tymczasem Spó³dzielnia Dziennikarska ,,Lubpress’’ odkupi³a od
,,Shipa’’ jeden procent z tych udzia³ów, co stworzy³o sytuacjê, w której nikt
nie mia³ pakietu kontrolnego. Jednoczeœnie wiadomo by³o, ¿e uregulowanie
spraw w³asnoœciowych oraz znalezienie strategicznego partnera by³o na
pocz¹tku drugiej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych najwa¿niejszym zadaniem
spó³ki2.
Sytuacja taka nios³a ze sob¹ zarzewie konfliktu miêdzy udzia³owcami.
Rozstrzygniêcia s¹dowe z powodu przewlek³oœci i zawi³ego charakteru sprawy,
nie mog³y dawaæ gwarancji dla ostatecznych regulacji. Dlatego bardzo wa¿ne
by³o utrzymanie wp³ywów w spó³dzielni ,,Lubpress’’, redakcji i zespole
dziennikarskim. Pod tym wzglêdem decyduj¹c¹ pozycjê mia³ Miros³aw Rataj
- redaktor naczelny i prezes spó³ki (od 1992 r.). Wœród jego przeciwników
najwiêksze znaczenie mia³ pose³ SLD (wczeœniej by³ w Unii Pracy) i cz³onek
Krajowej Rady S¹downictwa, Kazimierz Pañtak. By³ on zwi¹zany z krakowsk¹
firm¹ Banco-D, utrzymuj¹c¹, ¿e posiada 50 proc. udzia³ów, które wczeœniej
przejê³a od spó³ki ,,Akapit’’, która z kolei w 1993 r. przejê³a je od spó³ki
,,Ship’’3. W 1995 r. pose³ Pañtak kupi³ od zielonogórskiej ,,Solidarnoœci’’ 5 proc.
1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 298, s. 4.
2 - Lubuska nie na sprzeda¿, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 139, s. 1.
3 - Z relacji dziennikarzy staraj¹cych siê o kontakt ze spó³kami ,,Ship’’ i ,,Banco D’’ wynika, ¿e nie przejawia³y one ¿adnej
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udzia³ów. Nastêpnie wszed³ w kontakt z Ryszardem Janiszewskim i przekaza³
swoje udzia³y jako aport do tworzonej przez siebie nowej spó³ki. Transakcja
ta nie zosta³a jednak zaakceptowana przez zarz¹d spó³ki ,,Lubpress’’, który
sta³ na stanowisku, ¿e prawo pierwokupu maj¹ pozostali wspólnicy spó³ki.
Jednak nowo powstaj¹ca spó³ka, maj¹c wiêkszoœæ (55 proc. udzia³ów) mog³a
przyst¹piæ do podejmowania nowych inicjatyw w oparciu o kapita³ ,,Lubpressu’’1.
Wiosn¹ 1996 r. konflikt miêdzy obiema stronami by³ ju¿ tak g³êboki, ¿e
uniemo¿liwia³ porozumienie w ramach istniej¹cego zarz¹du spó³ki, który
stanowili prezes Miros³aw Rataj i cz³onkowie: Zenon Weso³ek, Kazimierz
Pañtak oraz Krzysztof Kotlarski i Krzysztof KuŸniewski z katowickiego Banku
Handlowo-Kredytowego. 1 czerwca 1996 r. dosz³o do dwóch odrêbnych
zgromadzeñ wspólników spó³ki, które wybra³y dwa wrogie sobie zarz¹dy.
Obydwie strony nag³oœni³y konflikt, zaanga¿owa³y po swoich stronach polityków
z ró¿nych opcji2 i wynajê³y firmy ochroniarskie. Zarz¹d Kazimierza Pañtaka
zadecydowa³ o zablokowaniu kont bankowych redakcji, zmieni³ adres
wydawnictwa, poinformowa³ redaktora naczelnego o jego dyscyplinarnym
zwolnieniu i zobowi¹za³ ksiêgowoœæ do wspó³pracy z nowymi w³adzami spó³ki.
W odpowiedzi zarz¹d kierowany przez Miros³awa Rataja skierowa³ do
prokuratury doniesienie o przestêpstwie. Nast¹pi³a eskalacja dzia³añ: 10 lipca
o godz. 6 rano zarz¹d K. Pañtaka poleci³ grupie ochroniarzy zaj¹æ drukarniê
i budynek redakcji przy al. Niepodleg³oœci 25. Dosz³o do nerwowego
zamieszania, dziennikarze nie mogli wejœæ do budynku, a policja zachowa³a
biern¹ postawê. Przed redakcj¹ gromadzi³y siê grupy ludzi zainteresowanych
przebiegiem zajœcia. Mediacji podj¹³ siê pose³ Tadeusz Biliñski z SLD. Oko³o
godz. 17.00 strony podpisa³y porozumienie, dziêki któremu dziennikarze mogli
wróciæ do pracy i gazeta nazajutrz zosta³a wydana, choæ w zmniejszonej
objêtoœci3.
Konflikt jednak nie zosta³ zakoñczony. Do organów œcigania posypa³y siê
zawiadomienia o przestêpstwie, w s¹dach toczy³o siê kilka spraw gospodarczych
i cywilnych. Sprawê komentowano w mediach ogólnopolskich, politycy sk³adali
oœwiadczenia (nawet na forum parlamentu), w redakcji odbierano setki
telefonów od zbulwersowanych czytelników. Wiêkszoœæ obserwatorów konfliktu

aktywnoœci, poza dokonaniem rejestracji s¹dowej i wynajêciem skromnego lokalu (najczêœciej zamkniêtego). Na podst.
maszynopisu ksi¹¿ki o wydawnictwie Orkla, autorstwa Kazimierza Rosiñskiego, s. 10.
1 - Wed³ug relacji M. Rataja, R. Janiszewski chcia³ stworzyæ Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Asekuracji Sokó³, z udzia³em m.in.
spó³ki ,,Lubpress’’. Rozmowa z Miros³awem Ratajem, 13 lipca 2000 r.
2 - K. Pañtaka, który by³ pos³em SLD popierali przedstawiciele ,,Solidarnoœci’’ gorzowskiej. Natomiast M. Rataja popiera³ pose³
A. Brachmañski (SLD) i dzia³acze zielonogórskiej ,,Solidarnosæi’’.
3 - Geneza i przebieg konfliktu zosta³y szczegó³owo opisane w: ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 130 / s. 3, 145/4, 146/4, 147/4,
148/4, 161/1 i 3, 163/3, 164/3 i 6, 165/3 i 8, 210/3, 222/2, 223/1, 257/4, 268/3. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 128 / s. 1, 129/1,
130/3, 160/1, 204/1. Trybuna 1996, nr 155, s. 7.
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Dramatyczne wydarzenia z 10 lipca 1996 r. sta³y siê oczywiœcie œwietnym tematem dla
fotoreporta¿u

potêpia³a dzia³ania grupy pos³a Pañtaka1, któremu zaszkodzi³ przede wszystkim
udzia³ w najœciu na budynek redakcyjny. Z kolei redaktor Rataj uzyska³
poparcie wiêkszoœci regionalnych polityków, a przede wszystkim zespo³u
dziennikarskiego i czytelników ,,Gazety’’. Postêpowanie prokuratorskie i sprawy
s¹dowe nie przynios³y jednoznacznych rozstrzygniêæ. Ca³y problem nag³oœniony
zosta³ jeszcze raz podczas kampanii wyborczej w 1997 r.2 W swoim materiale
wyborczym M. Rataj okreœli³ dzia³ania K. Pañtaka z 10 lipca 1996 r. jako
bezkarny, brutalny, gangsterski napad na redakcjê [...]3.
Konflikt wokó³ ,,Gazety Lubuskiej’’ wp³yn¹³ na przyspieszenie decyzji w³adz
spó³ki o sprzeda¿y tytu³u strategicznemu inwestorowi. Rozmowy z kilkoma
partnerami zagranicznymi zaczê³y siê pod koniec 1997 r.4 Oprócz wyboru
1 - W zarz¹dzie pos³a Pañtaka prezesem by³ Jerzy Ostrouch z gorzowskiej ,,Solidarnoœci’’ i Krzysztof KuŸniewski
z katowickiego banku. Wed³ug wyjaœnieñ K. Pañtaka to J. Ostrouch podj¹³ decyzjê o akcji w dniu 10 lipca. Jednak
w relacjach prasowych g³ówn¹ odpowiedzialnoœci¹ za przebieg wydarzeñ obci¹¿ano pos³a.
2 - Dzia³ania prokuratury, decyzje s¹dowe, a tak¿e dalsze losy gorzowskiej firmy ochroniarskiej ,,Skorpion’’ by³y tematem wielu
prasowych doniesieñ. ,,Gazeta Lubuska’’ 1997 nr 41/ s. 3, 43/3, 74/3, 103/3, 149/5, 218/3 oraz R:1998, nr 21/ s. 3, 231/3.
,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 41, s. 1. ,,Super Express’’ z 20 stycznia 1998 r.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 214, s.5. K. Pañtak ubiega³ siê bez powodzenia o mandat pos³a SLD, ale w 1998 r. po wyborach
samorz¹dowych zosta³ radnym sejmiku z listy SLD.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 123, s. 3. Pertraktacje z Norwegami zaczêli skonfliktowani z redaktorem naczelnym udzia³owcy:
Ryszard Janiszewski i Marian Budka. W tym czasie M. Rataj pisa³: Uwa¿am, ¿e polska gazeta, szczególnie na obszarze
Nadodrza, powinna pozostaæ w polskich rêkach. ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 214, s. 5.
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konkretnego nabywcy warunkiem powodzenia transakcji by³a jeszcze zgoda
wszystkich udzia³owców spó³ki ,,Lubpress’’1. Negocjacje u³atwi³a sprzeda¿
swoich udzia³ów przez Kazimierza Pañtaka i gorzowsk¹ ,,Solidarnoœæ’’. Nabywc¹
by³a spó³ka Banko D, któr¹ w rozmowach z Orkl¹ reprezentowa³ Marian
Budka z Katowic. Ostatecznej sprzeda¿y wszystkich udzia³ów ,,Lubpressu’’
norweskiemu koncernowi Orkla Press Polska dokonali M. Budka, M. Rataj
i przedstawiciel zielonogórskiej ,,Solidarnoœci’’. W grudniu 1998 r. podpisano
umowê wstêpn¹. Zagwarantowano w niej zatrudnienie na cztery lata dla
cz³onków Spó³dzielni Dziennikarskiej i trzy lata dla pozosta³ych pracowników.
Na ten czas zagwarantowano tak¿e dotychczasowy pakiet socjalny i system
wynagrodzeñ. Orkla zapewnia³a pracownikom ubezpieczenia w III filarze
emerytalnym, inwestycje w drukarni i niezale¿noœæ dziennikarsk¹. W mediach
pojawi³y siê opinie, ¿e transakcja opiewa³a na kwotê 15 mln dolarów. Dla
sprzedaj¹cych swe udzia³y oraz ca³ego zespo³u dziennikarskiego decyzja ta
oznacza³a koniec k³opotów z ustaleniem w³asnoœci, korzystne warunki sprzeda¿y
i dobre perspektywy rozwoju w ramach potê¿nego koncernu2. Dla Orkli zakup
,,Gazety’’ oznacza³ osi¹gniêcie najwiêkszego udzia³u (21,4 proc.) w krajowym
rynku dzienników. Na pocz¹tku 2000 r. Orkla Media mia³a 10-15 proc. udzia³u
w ogólnych obrotach norweskiego koncernu. W Polsce by³a w³aœcicielem 11
gazet regionalnych, szeœciu drukarñ i 51 proc. udzia³ów w dzienniku
,,Rzeczpospolita’’3.
W tym czasie ,,Gazeta Lubuska’’ nadal utrzymywa³a swoj¹ czo³ow¹ pozycjê
w grupie polskich dzienników, choæ jej udzia³ w ogólnopolskim rynku
czytelniczym dzienników spada³, co by³o m.in. wynikiem silnej konkurencji.
W zakresie sprzeda¿y gazeta notowa³a lekki regres4, zjawisko charakterystyczne
dla wielu dzienników. Liczba czytelników ,,Gazety’’ oceniana by³a na 640 tys.
osób. Zajmuj¹ce pod tym wzglêdem drugie miejsce na lubuskim rynku mediów
Radio Zachód S.A. mia³o 392 tys. s³uchaczy. Zmiany w sytuacji dziennika
mog³y nast¹piæ w wyniku niekorzystnego dla Zielonej Góry i Gorzowa podzia³u
administracyjnego kraju. Dlatego w 1998 r. ,,Gazeta’’ z du¿ym zaanga¿owaniem
w³¹czy³a siê w bataliê o utworzenie województwa lubuskiego. Ju¿ w 1997 r.
rozpoczêto zwiêkszanie liczby wydañ mutacyjnych. W marcu w Nowej Soli
otwarto oddzia³ ,,Gazety’’, który mia³ w ka¿dy wtorek i pi¹tek przygotowywaæ
z tego terenu stronê informacyjn¹. W grudniu wprowadzono dodatkow¹
mutacjê dla rejonu Miêdzyrzecza. Zwiêkszono czêstotliwoœæ ukazywania siê
tych mutacji do trzech w tygodniu5. W szczytowym okresie rozwoju dzia³u

1 - Lubuska na sprzeda¿?, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 230, s. 1.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 3, s. 1. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 4, s. 1. ,,Press’’ 1999, nr 2, s. 12.
3 - Norweskim okiem, wywiad z dyrektorem generalnym Orkla Press Polska, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 89, s. 3.
4 - Dane Instytutu ,,Estymator’’ z lipca 1998 r. wskazywa³y na jednorazow¹ œredni¹ sprzeda¿ w wysokoœci 65.615 egz.
5 - Po 22-letniej przerwie oddzia³ GL wróci³ do Nowej Soli, ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 83, s. 2 i nr 278 s. 4
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terenowego miêdzy 16 listopada 1998 r., a 30 wrzeœnia 1999 r. ,,Gazeta
Lubuska’’ mia³a dziesiêæ wydañ mutacyjnych: A - Zielona Góra, B - Nowa
Sól, Wschowa, C - G³ogów, D - ¯agañ, ¯ary, E - Krosno, Sulechów, Œwiebodzin,
Wolsztyn, okolice Zielonej Góry, F - Miêdzyrzecz, Miêdzychód, S³ubice,
Sulêcin, G - Drezdenko, Kostrzyn, Strzelce, okolice Gorzowa, H - Gorzów,
I - Choszczno, Myœlibórz, J - Wielkopolska1. Dziêki tak rozwiniêtej czêœci
terenowej ,,Gazeta’’ mog³a bardzo dok³adnie relacjonowaæ dyskusjê nad
reform¹ administracyjn¹, proces kszta³towania siê wspólnot powiatowych,
a przede wszystkim walkê o utworzenie województwa lubuskiego. W tym czasie
objêtoœæ pisma zwiêkszano czêsto do 28-32 stron.
Debatê wojewódzk¹ otworzy³a opublikowana na dwóch stronach dyskusja
z udzia³em znanych osobistoœci i polityków regionu2. W lutym we wspó³pracy
z Instytutem Socjologii WSP opracowano raport Nasz dom nad Odr¹ i Wart¹3,
który powsta³ na podstawie sonda¿y opinii czytelników ,,Gazety’’. Natomiast
na opublikowan¹ w ,,Lubuskiej’’ ankietê odpowiedzia³o 8 tys. osób (w tym 1,7
tys. z gorzowskiego i 6,3 tys. z zielonogórskiego). ,,Gazeta Lubuska’’ uwa¿nie
obserwowa³a poczynania lokalnych polityków przygotowuj¹cych tzw. porozumienie paradyskie w sprawie podzia³u kompetencji miêdzy Gorzowem, a Zielon¹
Gór¹, a tak¿e œledzi³a przebieg g³osowañ w parlamencie nad powo³aniem
i granicami nowego województwa. Coroczne akcje ,,Gazety’’ zaczêto dostosowywaæ do nowej formu³y administracyjnej. Latem 1998 r. odby³ siê kolejny
ranking firm, który by³ pierwszym - lubuskim, trzecim - gorzowskim, a zarazem
czwartym - zielonogórskim rankingiem firm. Tradycyjny majowy festyn, w 1999
r. zorganizowano pod has³em ,,Lubuszanie znowu razem’’. Jesieni¹ 1998 r.
dziennikarze ,,Lubuskiej’’ napisali na zamówienie dziennika ,,Rzeczpospolita’’
artyku³y, które znalaz³y siê we wk³adce poœwiêconej województwu lubuskiemu.
Od numeru 265. z 1998 r. ,,Gazeta Lubuska’’ rozpoczê³a wydawanie
jednorazowego dodatku dla ka¿dego powiatu (A- 4, 8 str.). Poza tym
drukowano nadal dodatki okazjonalne, poœwiêcone np. pi³karskim mistrzostwom
œwiata, oœmioklasistom, maturzystom, podatkom, targom, reformie pañstwa,
rozk³ad jazdy PKS i PKP itp. W 2000 r. plan wydawniczy zak³ada³ opracowanie
19 dodatków.
W rankingach ,,Lubuska’’ utrzymywa³a najwy¿sze noty, zarówno w nowym
województwie lubuskim, jak i w skali trzech województw Polski zachodniej4.
Udzia³ ,,Gazety’’ w ogólnopolskim rynku dzienników w latach 1996-2000
1 - W wydaniach magazynowych: A - Zielona Góra, C - G³ogów, H - Gorzów, L - Lubuskie. Natomiast od 1 paŸdziernika 1999 r.
liczbê mutacji zmniejszono do piêciu.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 20, s. 12-13.
3 - Tytu³ ten nawi¹zywa³ do akcji prowadzonej przez ,,Gazetê’’ w latach szeœædziesi¹tych, w celu integracji spo³ecznoœci
w regionie.
4 - W woj. lubuskim drugi najlepiej sprzedaj¹cy siê dziennik ,,Super Express’’ mia³ w stosunku do ,,Lubuskiej’’ 10-procent
nak³adu. ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 120, s. 3.
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wynosi³ œrednio 1,6 proc. Na
pocz¹tku 1999 r. pismo maj¹c œredni nak³ad 76 tys.
i sprzeda¿ 61,2 tys. egz.
zajmowa³o dziesi¹te miejsce
na liœcie polskich dzienników i siódme wœród gazet
regionalnych1. Prowadzone
w po³owie 2000 r. badania
porównawcze ponad trzydziestu polskich dzienników
regionalnych, wskaza³y pierwsze miejsce dla ,,Gazety
Lubuskiej’’ w dynamice czytelnictwa w porównaniu
z czerwcem 1999 r. (wzrost
o 0,5 proc.).2
Oko³o po³owy przychodów ,,Gazety’’ pochodzi³o
ze sprzeda¿y pisma3. Pod
tym wzglêdem ,,Gazeta Lubuska’’ mia³a swoj¹ specyfikê, polegaj¹c¹ na utrzymywaniu siê wysokiej
sprzedawalnoœci w sobotê (118.011 egz.), przy ni¿szych wynikach w dniach
poniedzia³ek - pi¹tek (od 46.195 do 50.115)4.
Gazeta ukazuje siê najczêœciej w objêtoœci od 20 do 28 stron. W latach
1996-99 liczba stron wydanych w ci¹gu ca³ego roku wzros³a z 6.274 do 7.660,
tj. o 22 proc. Kolumny zawieraj¹ce og³oszenia stanowi³y w tym czasie œrednio
34 proc.5 Strony od pierwszej do trzeciej wype³niaj¹ informacje ze œwiata,
z kraju i z regionu. Wiadomoœci spoza woj. lubuskiego stanowi¹ w wiêkszoœci
przedruki serwisów PAP i artyku³y warszawskiego korespondenta ,,Gazety’’
Marka Sobieckiego. Wœród wspó³pracowników ,,Lubuskiej’’ jest m.in.
1 - Dane z lat 1996-2000 (patrz: miesiêcznik ,,Press’’) wskazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ wyników wœród dzienników spoza pierwszej
pi¹tki. W zaprezentowanych badaniach najwy¿sze siódme miejsce osi¹gnê³a ,,Gazeta’’ w styczniu 1998 r. Przed ni¹ by³y
dzienniki: 1. ,,Gazeta Wyborcza’’, 2. ,,Super Express’’, 3. ,,Rzeczpospolita’’, 4. ,,Trybuna Œl¹ska’’, 5. ,,Gazeta Pomorska’’, 6.
,,Express Wieczorny’’.
2 - ,,Press’’ 2000, nr 8, s. 56-58. Pod wzglêdem czytelnictwa ,,Gazeta’’ zosta³a sklasyfikowana na miejscu 14. A oto inne
pozycje: 12 miejsce - œrednia dzienna nekrologów, 20 - powierzchnia reklamowa, 31 - powierzchnia og³oszeñ drobnych, 26 œrednia liczba stron sportowych, 28 - œrednia liczba informacji ze œwiata, 28 - œrednia liczba zdjêæ, 31 - œrednia dzienna liczba
stron.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 155. Warto zaznaczyæ, ¿e w przychodach dzienników przewa¿a³y wp³ywy z reklam.
4 - Dane pochodz¹ z lutego 2000 r. W tym samym czasie wiêkszoœæ polskich dzienników mia³a zwiêkszon¹ sprzeda¿ równie¿
w pi¹tek. Press 2000, nr 5, s. 75.
5 - Dane udostêpnione przez Narcyza Szklarza dyrektora dzia³u marketingu ,,Gazety Lubuskiej’’, 25 lipca 2000 r.
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dziennikarka ,,Polityki’’ Janina Paradowska i Alicja Paczkowska z Gdañska.
Od strony czwartej ,,Gazeta’’ z informacji przechodzi do publicystyki. Strony
czwarta i pi¹ta dotycz¹ g³ównie spraw regionalnych. Na dalszych stronach
pojawiaj¹ siê zamiennie informacje gospodarcze (m.in. notowania gie³dowe)
i ca³okolumnowa rubryka ,,Listy, opinie, polemiki’’, ukazuj¹ca siê raz w tygodniu.
Og³oszenia w ,,Gazecie’’ zaczynaj¹ siê jeszcze przed rozk³adówk¹1. Po nich s¹
dwie strony lokalnych mutacji (liczbê mutacji zmniejszono w paŸdzierniku
1999 r. z dziewiêciu do szeœciu), a ostatnie trzy, cztery strony wype³nia sport
i program TV.
W latach 1999-2000 wydawnictwo osi¹gnê³o najwiêkszy w swej historii stan
zatrudnienia. Pracowa³o tu ok. 140 osób, w tym 65 dziennikarzy i 13
pracowników drukarni. Pozosta³e osoby zatrudnione by³y w administracji
i w dziale marketingowym. Dzia³ ten posiada³ swoje biura og³oszeniowe
w Barlinku, G³ogowie, Nowej Soli, Miêdzyrzeczu, S³ubicach i ¯arach. Natomiast
dzia³ terenowy redakcji poza korespondentami mia³ oddzia³y w G³ogowie,
Nowej Soli, Miêdzyrzeczu, Wolsztynie i ¯arach.
Po pierwszym roku pracy w nowych warunkach w³asnoœciowych trudno by³o
doszukaæ siê wiêkszych zmian w funkcjonowaniu ,,Gazety’’. Jej dziennikarze
zaczêli otrzymywaæ nagrody w konkursach organizowanych przez pisma grupy
Orkla Press Polska, redaktor naczelny by³ gospodarzem roboczego spotkania
przedstawicieli tych gazet i wydawcy w £agowie. W grudniu 2000 r. uka¿e siê
jubileuszowy 15.000. nr ,,Gazety’’.

2. ,,Gazeta Zachodnia’’
,,Gazeta Zachodnia’’ powsta³a jako ostatni, osiemnasty dodatek ,,Gazety
Wyborczej’’. Na pocz¹tku 1993 r., gdy przyst¹piono do organizowania lubuskiego
dodatku, na tym terenie by³y ju¿ dwa dzienniki: maj¹ca czterdziestoletni¹
tradycjê ,,Gazeta Lubuska’’ i ,,Gazeta Nowa’’, której krótka historia zaczyna³a
w³aœnie dobiegaæ koñca2.
Redaktor naczelny ,,Gazety Zachodniej’’ od grudnia 1992 r. przygotowywa³
siê do uruchomienia nowego oddzia³u, korzystaj¹c ze wskazówek dzia³u
terenowego warszawskiej centrali oraz niektórych doœwiadczeñ poznañskiego
dodatku ,,Wyborczej’’. Jednak regionalne dodatki ,,Gazety’’ posiada³y od
pocz¹tku daleko id¹c¹ samodzielnoœæ, równie¿ w zakresie decyzji kadrowych

1 - W pierwszym miesi¹cu 2000 r. w ,,Gazecie Lubuskiej’’ by³o 155 stron og³oszeniowych (na 584 wszystkich kolumn).
Informacja uzyskana w dziale marketingu ,,Gazety Lubuskiej’’.
2 - W 1994 r. upad³ powo³any w miejsce ,,Gazety Nowej’’, ,,Codzienny Express Zachodni’’. Nie powiod³a siê tak¿e próba
wydawania ,,Kuriera Gorzowskiego’’ (1994-95) jako mutacji ,,Kuriera Szczeciñskiego’’.
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i organizacyjnych. Twórcy ,,Gazety Zachodniej’’ mogli te¿ liczyæ na to, ¿e ju¿
na samym pocz¹tku tworzona przez nich redakcja bêdzie mia³a wyrobion¹
markê, jak¹ dawa³ szyld najwiêkszego krajowego dziennika. Przy naborze do
pracy preferowano osoby spoza œrodowiska zawodowych dziennikarzy.
Redaktorem naczelnym zosta³ Maciej Krzyœlak*, zastêpc¹ Jerzy B. Wójcik
(szef oddzia³u w Gorzowie), sekretarzem redakcji Tomasz Czy¿niewski.
Szefowie oddzia³ów w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. nie pochodzili z Ziemi
Lubuskiej i uwa¿ali to za atut w pracy redakcyjnej wymagaj¹cej zachowania
równowagi miêdzy dwoma najwiêkszymi miastami regionu1. Wykorzystuj¹c
entuzjazm m³odego zespo³u, uczestnicz¹cego w tworzeniu wa¿nej inicjatywy
medialnej, rozpoczêto edycjê dodatku jeszcze przed zakoñczeniem wszystkich
dzia³añ organizacyjnych. Pierwszy numer ,,Gazety Zachodniej’’ ukaza³ siê
1 lutego 1993 r., z b³êdn¹ dat¹ 2 grudnia. Pocz¹tkowo gazeta wychodzi³a tylko
w poniedzia³ki, pisano g³ównie o Zielonej Górze i Gorzowie, sporo miejsca
poœwiêcano sprawom gospodarczym2. Od wrzeœnia wydawano j¹ piêæ razy
w tygodniu, a po roku obecna by³a w ka¿dym wydaniu ,,Gazety Wyborczej’’.
Szybki rozwój pisma zosta³ pozytywnie oceniony przez warszawsk¹ centralê
wydawnictwa3. Oprócz lokalnego dodatku zielonogórsko-gorzowski zespó³
odpowiada³ za przygotowanie lubuskich stron w codziennych dodatkach
tematycznych: ,,Praca’’, ,,Komputer’’, ,,Komunikaty’’, ,,Dom’’, ,,Auto-Moto’’,
,,Sport’’, ,,Turystyka’’. W ,,Zachodniej’’ s¹ te¿ strony z tradycyjnych dodatków
,,Wyborczej’’: pi¹tkowe strony muzyczne jak np. ,,Co Jest Grane’’, sobotnia
,,Gazeta Wieku’’ opowiadaj¹ca o najnowszej historii regionu4. Ponadto w ramach
w³asnych inicjatyw ,,Zachodnia’’ w maju wydawa³a ,,Gazetê Maturê’’, na
pocz¹tku roku akademickiego ,,Gazetê dla Studenta’’, na Dzieñ Dziecka ,,Gazetê z Bajkami’’, w grudniu - ,,Zaczarowan¹ Gazetê Œwiêtego Miko³aja’’.
Du¿¹ inicjatyw¹ medialn¹ by³a ,,Gazeta Pogranicza’’ obejmuj¹ca obszar
dawnych dziesiêciu przygranicznych województw Polski zachodniej. ,,Gazetê
Pogranicza’’ wydawano co miesi¹c od sierpnia 1994 r do listopada 1996 r., we
wspó³pracy z frankfurckim dziennikiem ,,Mrkische Oderzeitung’’. W 1996 r.
w ka¿dy czwartek w ramach ,,Gazety’’ ukazywa³ siê tygodniowy dodatek
odrêbnie dla Gorzowa i Zielonej Góry. Od jesieni 1998 r. ,,Gazeta Zachodnia’’
ukazuje siê w dwóch wersjach: gorzowskiej i zielonogórskiej5. Wydawano te¿

1 - W 1996 r. z okazji wydania tysiêcznego numeru pisma, redakcja ,,Gazety Zachodniej’’ przedstawi³a interesuj¹cy reporta¿
bêd¹cy prób¹ spojrzenia z dystansu na gorzowsko-zielonogórskie sympatie i antypatie. Dziennikarze z Gorzowa opracowali
materia³ z Zielonej Góry, a ci z kolei napisali relacjê z wizyty w Gorzowie. Jak Kargul z Pawlakiem, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996,
nr 227.
2 - Start Gazety Zachodniej, ,,Gazeta Nowa’’ 1993, nr 22, s. 3.
3 - W³odzimierz Nowak, Gazeta, portret redakcji od wewn¹trz, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 227, s. 10-11.
4 - ,,Gazeta Wieku’’ jest autorskim pomys³em zespo³u ,,Gazety Zachodniej’’ i w tym dodatku ,,Wyborczej’’ pojawi³a siê po raz
pierwszy.
5 - Obydwie wersje ,,Gazety Zachodniej’’ od stycznia 2000 r. s¹ dostêpne w internecie. ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 16, s. 2.
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Gorzowski zespó³ ,,Gazety Zachodniej’’ w 1995 r.

specjalne strony dla poszczególnych miejscowoœci, np. ,,Gazeta o Sulêcinie’’,
,,1300 lat Santoka’’, ,,740 lat Gorzowa’’ oraz edycje zwi¹zane z wa¿nymi
wydarzeniami, takimi jak np. wizyta Ojca Œwiêtego w Gorzowie Wielkopolskim1.
Latem 1997 r., w okresie powodzi zwiêkszono nak³ad i objêtoœæ ,,Gazety’’,
rozdaj¹c j¹ bezp³atnie na terenach zagro¿onych powodzi¹. Dziennikarze
gorzowscy redaguj¹ ,,Gazetê Targow¹’’, a zielonogórscy ,,Gazetê Winobraniow¹’’
(kredowy papier, format A-4, 28 str., kolor na wszystkich stronach). Ponadto
,,Gazeta Zachodnia’’ wydaje sporadycznie specjalne dodatki tematyczne,
przeznaczone g³ównie dla reklamodawców (np. ,,Gazeta z Kapita³em’’). Od
1998 r. co tydzieñ, w ,,Gazecie Zachodniej’’ ukazuj¹ siê cztery kolumny ,,Gazety
Szkolnej’’ redagowanej we wspó³pracy z uczniami szkó³ podstawowych
i œrednich. Na tych stronach prezentowane s¹ m. in. redakcje gazetek szkolnych
oraz szczególnie szeroko nag³aœniana w ,,Gazecie’’ akcja: Wybory Belfra Roku.
Akcja Belfer Roku jest jedn¹ z wielu inicjatyw podejmowanych przez
lubuskie oddzia³y ,,Gazety’’ i adresowanych do m³odych czytelników. ,,Gazeta’’
by³a wspó³twórc¹ Fundacji Ante Crimen, która zapobiega przestêpczoœci wœród
nieletnich. Redakcja wspomaga m³odzie¿owe imprezy: Bachanalia, Festiwal

1 - Dodatek ,,Gazeta na Pielgrzymkê’’ z 30 maja 1997 r. wydano na papierze offsetowym, w objêtoœci 8 s.
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Jazzowy. W dziale sportowym najwiêksz¹ akcj¹ jest plebiscyt na najlepszego
pinpongistê Ziemi Lubuskiej, na który wp³ywa ok. 3 tys. kuponów1. Ponadto
redakcja organizuje ,,Pogotowie reporterskie’’, w ramach którego czytelnicy
mog¹ liczyæ nie tylko na opisanie ich problemu na ³amach ,,Gazety’’, ale tak¿e
na pomoc przy za³atwianiu swoich spraw w konkretnych instytucjach i urzêdach.
Z okazji 2000 r. redakcja rozdawa³a szampany, a z okazji stulecia gorzowskich
tramwajów zorganizowa³a bezp³atny przejazd po mieœcie. W 1998 r. w okresie
debaty nad spraw¹ województwa lubuskiego ,,Gazeta’’ zorganizowa³a referendum wspólnie z lubuskimi mediami elektronicznymi, w którym uczestniczy³o
10.909 czytelników, z tego 3108 w Zielonej Górze i 4379 w Gorzowie Wlkp.2
Oprócz w³asnych inicjatyw ,,Zachodnia’’ w³¹cza siê w ogólnopolskie akcje
,,Gazety Wyborczej’’, realizuj¹c na swoim terenie zadania wyznaczone przez
centralê. W ramach takiej akcji prowadzonej w dodatku ,,Dom’’, spoœród
kilkunastu zg³oszeñ redakcja wybra³a jedn¹ rodzinê, której patronowa³a przy
budowie w³asnego domu.
Najwiêcej inicjatyw œrodowiskowych podjêtych przez dziennikarzy ,,Gazety
Zachodniej’’ zwi¹zanych by³o z prowadzonymi przez nich sprawami reporterskimi. Zgodnie z lini¹ programow¹ ,,Gazety Wyborczej’’, redaktorzy tego
pisma, bardziej ni¿ przedstawiciele innych redakcji, anga¿owali siê w tzw.
reporta¿e œledcze. Efektem takich reporta¿y by³y interwencje organów wymiaru
sprawiedliwoœci, decyzje administracyjne, przesuniêcia kadrowe. M³ody zespó³
,,Zachodniej’’ realizowa³ reporterskie misje w sposób niezale¿ny i bezkompromisowy. Przenosz¹c do Niemiec materia³y radioaktywne, dziennikarze
udowodnili nieszczelnoœæ przejœæ granicznych. Udaj¹c nosicieli HIV szukali
pracy w powa¿nych urzêdach, a potem opisali ich reakcjê, dalek¹ od deklarowanej
tolerancji [...] przekraczali nielegalnie granicê, aby udowodniæ, ¿e - wbrew
zapewnieniom stra¿y granicznej - jest dziurawa [...], odpalali petardy pod
komend¹ policji, która twierdzi³a, ¿e kontroluje ciszê w mieœcie przed Sylwestrem
- reklamowa³ swoich pracowników zastêpca dyrektora generalnego Agory SA
ds. oddzia³ów lokalnych3.
,,Gazeta Zachodnia’’ jest te¿ autorem wielu innych spektakularnych
pomys³ów, które pomaga³y w stworzeniu atrakcyjnych materia³ów reporterskich.
Niektóre z nich publikowane by³y w ogólnopolskim wydaniu ,,Gazety
Wyborczej’’ i œci¹ga³y uwagê innych mediów w kraju i za granic¹. Artur Brykner
w Magazynie ,,Gazety Wyborczej’’ opublikowa³ obszerny materia³ o przejeŸdzie
przez Polskê oddzia³ów Armii Radzieckiej wycofywanych z NRD. Beata
Bielecka i W³odzimierz Nowak* napisali do krajowego wydania gazety reporta¿
o perypetiach sklepikarki z Polski sprzedaj¹cej po niemieckiej stronie pieczywo4.
1 - Gazeta Zachodnia, wydawnictwo reklamowe ,,Gazety Zachodniej’’ z 1999 r., s 27.
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 44, s. 1.
3 - Seweryn Blumsztajn, Gazeta Zachodnia, wydawnictwo reklamowe ,,Gazety Zachodniej’’ z 1999 r., s. 3.
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Wojciech Jabczyñski pisa³ o zielonogórskich koszykarzach na stronach
sportowych ,,Wyborczej’’1.
Czêste promowanie tematyki lubuskiej na ogólnopolskich ³amach ,,Gazety
Wyborczej’’ by³o dowodem osi¹gniêcia przez zespó³ ,,Zachodniej’’ wysokiego
poziomu profesjonalizmu, mimo ¿e jak wspomniano, redaktorzy pisma nie
byli absolwentami studiów dziennikarskich i nie mieli takich doœwiadczeñ
zawodowych. Jednak utrzymanie dodatku regionalnego uzale¿nione by³o nie
tylko od wartoœciowych tekstów, ale tak¿e od uzyskania pozytywnych wyników
w zakresie sprzeda¿y pisma oraz powierzchni og³oszeniowych. Równie¿
objêtoœæ gazety uzale¿niona jest w du¿ej mierze od liczby zebranych og³oszeñ.
W 1993 r. na terenie województw gorzowskiego i zielonogórskiego wydawano
ok. 7 tys. egz. ,,Gazety’’ W maju 2000 r. œredni nak³ad ,,Gazety Zachodniej’’
wynosi³ 10,4 tys. egz.2 W rejonie dzia³ania oddzia³u zielonogórskiego
sprzedawano ok. 60 proc. nak³adu, w rejonie gorzowskim 40 proc. Zwroty
wynosi³y ok. 25 proc. Zasiêg kolporta¿u ,,Gazety’’ z regionalnym dodatkiem
pokrywa³ siê z granicami administracyjnymi województw gorzowskiego
i zielonogórskiego do 1998 r., a po reformie z granicami woj. lubuskiego.
Nak³ad ,,Gazety Zachodniej’’ nale¿y do najmniejszych w porównaniu z innymi
regionalnymi dodatkami ,,Wyborczej’’. Wed³ug danych z 1997 r. ,,Zachodnia’’
mia³a ostatnie - osiemnaste miejsce wœród tych dodatków, pod wzglêdem
œredniej sprzeda¿y (7.100 egz.). Pod wzglêdem wp³ywów og³oszeñ zajmowa³a
dwunaste miejsce (2.213 tys. z³). Pod wzglêdem liczby zatrudnionych osób by³
to jedenasty oddzia³ ,,Gazety Wyborczej’’3. Na tle pozosta³ych dodatków
,,Zachodnia’’ ma te¿ najmniej korzystny wspó³czynnik konkurencyjnoœci
w zestawieniu z drugim regionalnym dziennikiem (pod wzglêdem nak³adu).
Jednoczeœnie nak³ad ,,Gazety Zachodniej’’ nie spad³, a nawet zwiêkszy³ siê
nieznacznie w przeci¹gu siedmiu lat edycji, co pozytywnie wyró¿nia ten oddzia³
na tle pozosta³ych.
Udzia³ ,,Gazety’’ w rynku reklam publikowanych w dziennikach regionalnych,
w latach 1997-98 zwiêkszy³ siê z 32 do 36 proc. W bran¿y komputerowej udzia³
ten wynosi 62 proc., w turystycznej 50 proc., w dziale praca 60 proc., w bran¿y
budownictwo 44 proc., w auto-moto 32 proc.4 Na koñcu tej statystyki znajduj¹
siê og³oszenia drobne, których w ,,Gazecie’’ jest niewiele. Podobnie nik³e
efekty przynios³a akwizycja reklam handlowych publikowanych w dodatku
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,,Supermarket’’, który w wydaniu lubuskim ,,Gazety Wyborczej’’ zosta³
zlikwidowany w 1999 r.
Na tle dwunastoprocentowego udzia³u ,,Gazety Zachodniej’’ w sprzeda¿y
lubuskich dzienników, trzykrotnie lepsze wyniki z zakresu reklamy œwiadcz¹
o wysokich walorach marketingowych ,,Gazety’’. Jest to jednak zas³uga nie
tylko redakcji ,,Zachodniej’’, lecz równie¿, a mo¿e przede wszystkim, efekt
pracy dzia³u reklamy w warszawskiej centrali wydawnictwa, która przygotowuje
bran¿owe dodatki ogólnopolskie, bêd¹ce podstaw¹ dla dzia³añ akwizytorów
terenowych1.
Bud¿et ustalany przez redakcjê ,,Gazety Zachodniej’’ zatwierdzany jest przez
dyrekcjê ,,Gazety’’ w Warszawie. Musi on godziæ centralne inwestycje dla
wszystkich oddzia³ów (np. oprogramowanie, druk) ze specyfik¹ aktualnych
potrzeb oddzia³u. Wp³ywy ze sprzeda¿y pisma rozliczane s¹ centralnie,
natomiast podstawowym Ÿród³em dla kszta³towania redakcyjnego bud¿etu s¹
wp³ywy z og³oszeñ. Proporcje w dochodach kszta³tuj¹ siê w przybli¿eniu: 25
proc. - sprzeda¿ gazety, 75 proc. - sprzeda¿ reklam2.
Problem wspó³pracy i zarazem uzale¿nienia lubuskiej redakcji ,,Gazety’’ od
Warszawy musi byæ te¿ podstaw¹ do oceny ka¿dego aspektu dzia³alnoœci
,,Zachodniej’’. Zielonogórski oddzia³ nie mo¿e decydowaæ o zasadniczych
kwestiach przyjmowanych odgórnie dla ,,Gazety Wyborczej’’ i jej regionalnych
dodatków. Dotyczy to nie tylko wymienionych ju¿ ogólnopolskich akcji
wydawnictwa realizowanych przez terenowe oddzia³y, ale tak¿e takich
podstawowych czynników okreœlaj¹cych specyfikê ka¿dej gazety jak: layout,
kolor, czcionka3. ,,Gazeta Zachodnia’’ wraz z ,,Gazet¹ Wyborcz¹’’ odnowi³a
w 1995 r. swoj¹ makietê. Od lipca 1996 r. zaczê³a drukowaæ strony w pe³nym
kolorze. Mimo graficznego podobieñstwa w ,,Zachodniej’’ stworzono oryginalne
rubryki, zwi¹zane nie tylko ze specyfik¹ terenu, ale tak¿e z autorskimi
pomys³ami regionalnego zespo³u redakcyjnego. Nale¿y do nich m.in. rubryka
,,Witajcie na œwiecie’’ zawieraj¹ca fotografie noworodków.
Natomiast dyskusyjny charakter mo¿e mieæ ocena zakresu swobody
kszta³towaniu ideowo-politycznego oblicza regionalnego dodatku ,,Gazety
Wyborczej’’. Redaktor naczelny ,,Gazety Wyborczej’’ oraz wiêkszoœæ redaktorów
tworz¹cych to pismo od podstaw, to ludzie wywodz¹cy siê z krêgów nielegalnej
opozycji w PRL. Bliskie im by³y organizacje takie jak KOR, NSZZ
,,Solidarnoœæ’’. Wiadomo te¿ powszechnie, ¿e ,,Gazetê Wyborcz¹’’ uwa¿a siê
za pismo liberalno-demokratyczne, zwi¹zane z Uni¹ Wolnoœci, negatywnie

4 - Krystyna Kamiñska, Portret ,,Gazety Zachodniej’’. ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1996, nr 1, s. 41.
1 - Pawe³ Krysiak, Agnieszka Stawiarska, Moc idzie z nami, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 227, s. 13.
2 - W poszczególne dni tygodnia nak³ad kszta³towa³ siê nastêpuj¹co (dane w tys. egz.): poniedzia³ek - 11,4., wtorek - 7,9, œroda
- 8,3, czwartek - 9,5, pi¹tek - 15,0, sobota - 10,6. Dane z dzia³u kolporta¿u ,,Gazety Zachodniej’’.
3 - Dane z prospektu emisyjnego Agory. ,,Gazeta Wyborcza’’ 1999, nr 11.
4 - Rozmowa z pracownikiem ds. promocji ,,Gazety Zachodniej’’, 3 lutego 2000 r. Dane na temat nak³adu za rok 1999 na
podstawie informacji Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy. ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 54, s. 9.

1 - Na pocz¹tku 2000 r. ,,Gazeta Zachodnia’’ oprócz wspó³pracy z agencjami reklamowymi , indywidualnymi akwizytorami
mia³a tak¿e w³asne biura og³oszeñ w Zielonej Górze, Gorzowie, Dobiegniewie, Gubinie, Nowej Soli i ¯arach.
2 - Rozmowa z redaktorem naczelnym, 5 maja 2000 r .
3 - W przypadku regionalnych dodatków ,,Gazety Wyborczej’’ trudno jednak mówiæ o zupe³nym powieleniu wzorców
gazety-matki. Layout ka¿dego dodatku nie jest w stu procentach identyczny.
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1 - Przed wyborami parlamentarnymi w 1997 r. ,,Gazeta Zachodnia’’ zamieszcza³a wiêcej informacji o kandydatach AWS i UW
(zw³aszcza o wspólnych kandydatach na senatorów), wiêcej by³o te¿ zdjêæ kandydatów z tych ugrupowañ. Mimo
zapowiedzi: ,,Gazeta Wyborcza’’ nie drukuje ¿adnych reklam wyborczych, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 197, s. 3), przed
wyborami samorz¹dowymi w 1998 r. w gazecie ukaza³y siê inseraty gorzowskiej Unii Wolnoœci promuj¹ce kandydatów na
radnych (,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 237).
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 235, s. 2.

1 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 290, s. 3.
2 - W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, gdy w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. rz¹dzi³y koalicje wywodz¹ce siê z obozu
postsolidarnoœciowego, ,,Gazeta Zachodnia’’ równie¿ by³a krytykowana przez przedstawicieli w³adz, gdy w piœmie
pojawia³y siê negatywne teksty na temat lokalnego samorz¹du.
3 - Rozmowa z redaktorem naczelnym ,,Gazety Zachodniej’’, 5 maja 2000 r.
4 - Karolina Prewêcka, Agora uderza w regiony, ,,Media i marketing’’ 2000, nr 5, s. 14.

(Fot. M. £obaczewski)

nastawion¹ do postkomunistów i ugrupowañ narodowo-prawicowych. Trudno
przypuszczaæ, aby tworzone w latach 1991-1993 regionalne dodatki ,,Wyborczej’’
mog³y nie uwzglêdniaæ takich uwarunkowañ.
Kszta³towanie oblicza ,,Gazety Zachodniej’’ nastêpowa³o ju¿ na etapie
kompletowania zespo³u dziennikarskiego. W ¿yciorysach redaktorów ,,Zachodniej’’ trudno doszukaæ siê zwi¹zków z lewic¹, czy te¿ narodow¹ prawic¹.
Jednoczeœnie publicystyka spo³eczno-polityczna, a tak¿e zachowanie gazety
w czasie kampanii wyborczych ujawnia ideowo-polityczne preferencje wiêkszoœci
zespo³u1. Œwiadczy o tym nie tylko prowokacyjny tytu³ komentarza (,,Czerwona
ziemia’’) po wyborach prezydenckich w 1995 r., ale tak¿e konflikty jakie mieli
redaktorzy ,,Gazety’’ z politykami SLD. W 1997 r. lewicowy pose³ z Zielonej
Góry wyprosi³ redaktora ,,Zachodniej’’ Artura £ukasiewicza* z otwartego
spotkania powyborczego2. W roku nastêpnym prezydent Gorzowa wywodz¹cy
siê z tej samej partii, po krytycznym artykule o dzia³aniach w³adz wobec
gorzowskiego pomnika tzw. Sfinstera, zapowiedzia³, ¿e nie bêdzie udziela³
,,Gazecie’’ informacji i zaprasza³ na konferencje prasowe. Redakcja skomen-

towa³a to nastêpuj¹co: Pomys³ o odciêciu ,,Gazety’’ od urzêdowych informacji
jest prosty i naiwny jak tupanie niezadowolonego sekretarza, ¿e mu w jego
,,Trybunie’’ jakiœ pismak nie tak nagryzmoli³1.
Jednak tego typu sytuacje zwi¹zane by³y mo¿e nie tyle z pogl¹dami
politycznymi redaktorów ,,Zachodniej’’ co z preferowanym przez nich
dziennikarstwem œledczym, zdecydowanie piêtnuj¹cym negatywne przejawy
dzia³alnoœci polityków2. A poniewa¿ sympatie wyborcze elektoratu Ziemi
Lubuskiej w latach dziewiêædziesi¹tych windowa³y polityków lewicy, st¹d te¿
to oni nara¿eni byli przede wszystkim na reportersk¹ dociekliwoœæ dziennikarzy
z ,,Zachodniej’’.
,,Gazeta Zachodnia’’ ma od pocz¹tku format 28 x 41 cm, objêtoœæ 8-16 (z
dodatkami 20-30 s.), kolor na czterech stronach. Regionalne materia³y
dziennikarskie zajmuj¹ oko³o po³owy powierzchni dodatku. Strony pierwsza
i druga s¹ mutowane (odrêbnie dla Gorzowa i dla Zielonej Góry). Dwie
nastêpne strony opatrzone s¹ najczêœciej ¿yw¹ pagin¹ ,,Aktualnoœci’’. Na
dalszych stronach sta³y charakter ma pagina ,,Informator’’, gdzie znajduj¹ siê
adresy, telefony instytucji publicznych oraz godziny i miejsca imprez
kulturalnych. Przed stronami sportowymi, które tradycyjnie zamykaj¹ ka¿dy
numer, jest jeszcze program telewizyjny i kolumny og³oszeniowe. Jednak
wiêkszoœæ reklam znajduje siê w dodatku tematycznym. Opracowanie graficzne
pisma odbywa siê w redakcji w Zielonej Górze, sk¹d nastêpuje elektroniczny
przekaz materia³ów do drukarni w Warszawie. Do 1998 r. druk odbywa³ siê
w Opolu, gdy zostanie uruchomiona drukarnia ,,Agory’’ w Pile, planowane
jest przeniesienie tam druku lubuskiego dodatku3.
Na pocz¹tku 2000 r. w ,,Gazecie Zachodniej’’ zatrudnionych by³o 63
etatowych pracowników. Dziennikarze stanowi¹ jedn¹ trzeci¹ zespo³u.
W strukturze kadrowej najliczniejsze s¹ dzia³y marketingu oraz techniki
komputerowej. Z redakcj¹ utrzymuje kontakt kilkunastu sta³ych wspó³pracowników. G³ówny oddzia³ redakcji mieœci siê w biurowcu zielonogórskiego
,,Zastalu’’. Mimo ¿e lubuski oddzia³ ,,Gazety Wyborczej’’ nale¿y do najmniejszych pod wzglêdem czytelniczym i reklamowym, to jednak iloœæ publikacji
dziennikarzy ,,Zachodniej’’ w krajowym wydaniu gazety, a tak¿e ich aktywny
udzia³ w publicystyce przygotowywanej centralnie, powoduje, ¿e oddzia³ ten
ma przed sob¹ dobre perspektywy. Tym bardziej, ¿e w planach koncernu Agora
jest wzmacnianie regionalnych oddzia³ów ,,Gazety Wyborczej’’4.

Zespó³ redakcyjny ,,Gazety Zachodniej’’ z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Zdjêcie z 2000 r.
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3. Ziemia Gorzowska
Po raz pierwszy tytu³ ten pojawi³ siê w 1945 r. Nastêpnie ,,Ziemiê
Gorzowsk¹’’ wydawano jeszcze w 1969 r. jako jednodniówkê, a w 1971 r. jako
spo³eczno - kulturalne pismo ukazuj¹ce siê co cztery miesi¹ce i wydawane przez
regionalne towarzystwo kultury. Jednak dopiero uzyskanie w styczniu 1978 r.
zezwolenia GUKPPiW na wydawanie miesiêcznika pod tym tytu³em mo¿na
uznaæ za faktyczny pocz¹tek obecnie istniej¹cego pisma1. Numer pierwszy
ukaza³ siê w czerwcu 1978 r. z now¹ winiet¹ tytu³ow¹, w nak³adzie 3 tys. egz.
i w objêtoœci 44 s. przy dotychczasowym formacie A-4. Wydawc¹ by³o nadal
Gorzowskie Towarzystwo Kultury. Do marca 1979 r. ukaza³o siê dziewiêæ
numerów. W ostatnim zapowiedziano przejêcie tytu³u przez Zielonogórskie
Wydawnictwo Prasowe RSW ,,Ksi¹¿ka-Prasa-Ruch’’2.
Po trzymiesiêcznej przerwie ,,Ziemia’’ ukaza³a siê ponownie w lipcu z now¹
numeracj¹, ale jednoczeœnie zaznaczono, ¿e licz¹c od 1969 r. jest to ju¿ numer
32. Miesiêcznik zwiêkszy³ nak³ad do 5 tys. egz., a jego charakter programowy
okreœlono w artykule wstêpnym jako ,,spo³eczno-kulturalny’’. Do stycznia 1980
r. wydano siedem numerów miesiêcznika, który zamierzano przekszta³ciæ
w tygodnik zgodnie z tendencj¹ do tworzenia tygodników partyjnych w nowo
powsta³ych województwach, zachowuj¹c przy tym kontynuacjê numeracji
z okresu miesiêcznika. Dlatego pierwszy numer ,,Ziemi’’ w 1980 r. wydany
zosta³ jako miesiêcznik w styczniu, a z dat¹ 8 lutego ukaza³ siê numer 2(39)
,,Ziemi Gorzowskiej’’ jako tygodnika PZPR. Istotne jest podkreœlenie znaczenia
pewnej niezale¿noœci redakcji od w³adz politycznych województwa. ,,Ziemia’’
nie by³a bowiem organem prasowym miejscowego Komitetu Wojewódzkiego.
Pod wzglêdem formalno-prawnym podlega³a Zielonogórskiemu Wydawnictwu
Prasowemu RSW. W Zielonej Górze pismo by³o te¿ cenzurowane i drukowane.
Natomiast najwa¿niejsze decyzje kadrowe i inwestycyjne dotycz¹ce ,,Ziemi’’
zapada³y w Wydziale Prasy KC PZPR, co pomoga³o dziennikarzom ,,Ziemi’’
w zachowaniu pewnej niezale¿noœci od w³adz lokalnych. Trzymaliœmy siê tej
formu³y, bo pozwala³a nam na zachowanie dystansu wobec miejscowych
urzêdników komitetowych - wspomina Krystyna Kamiñska*, dziennikarka
uczestnicz¹ca w tworzeniu tygodnika3.
Pierwszym redaktorem naczelnym by³ Stefan Wachnowski pracuj¹cy
w gazetach lubuskich od 1954 r.4 Wiêkszoœæ pracowników redakcji stanowili
1 - Prasa Gorzowska..., opr. cyt., s. 99.
2 - Krystyna Kamiñska, D³uga historia Ziemi Gorzowskiej, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1982, nr 1, s. 8.
3 - Cytat pochodzi z pisma K. Kamiñskiej do autora.
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ludzie m³odzi, ale ju¿ z pewnym doœwiadczeniem dziennikarskim. W pocz¹tkowym okresie pisma zespó³ redakcyjny liczy³ dziesiêæ osób1, dalszych kilkanaœcie
wspó³pracowa³o z redakcj¹ w ró¿nej formie. Dziennikarzom ,,Ziemi’’ uda³o
siê szybko odejœæ od tradycji dawnych jednodniówek. W pocz¹tkowym okresie
blisko jedn¹ trzeci¹ zawartoœci tygodnika stanowi³y krótkie teksty o charakterze
informacyjnym. Pod wzglêdem tematycznym najwiêcej by³o publikacji
zwi¹zanych z kultur¹2.
Od pocz¹tku nowy tygodnik zdoby³ du¿¹ popularnoœæ. Jednoczeœnie dystans
do pisma prezentowa³o miejscowe œrodowisko artystyczno-literackie, któremu
nie odpowiada³a szeroka formu³a tygodnika3. Z kolei przedstawiciele w³adz,
w odczuciu lokalnych dziennikarzy traktowali ich lekcewa¿¹co4. Mimo takich
opinii tygodnik w latach 1980-81 osi¹gn¹³ nak³ad 20-23 tys., a objêtoœæ wzros³a
z 8 do 12 s.5 Od kwietnia 1980 r. redakcja mia³a ju¿ w³asny lokal przy ul.
Marchlewskiego 15 (obecnie ul. Pocztowa 6).
Rozwojowi tygodnika w latach 1980-81 sprzyja³o wiêksze zainteresowanie
spo³eczeñstwa zmianami zachodz¹cymi w kraju. Informuj¹c o przemianach
spo³ecznych, dziennikarze ,,Ziemi Gorzowskiej’’ zmuszeni byli godziæ
oczekiwania czytelników z interesem partyjnego wydawcy. Na prze³omie 1980
i 1981 r. w ,,Ziemi’’ ukaza³o siê kilka artyku³ów na temat nowego zwi¹zku
zawodowego6, ale ju¿ pod koniec 1981 r. w miarê narastania w kraju atmosfery
konfrontacji, w dziennikarskich relacjach wiêcej by³o dystansu i asekuracji7.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie ,,Ziemi Gorzowskiej’’ tak
jak wiêkszoœci czasopism zosta³o zawieszone. Wznowienie nast¹pi³o 20 stycznia
1982 r. Komentarz nowego redaktora naczelnego Janusza Ampu³y, z pierwszej
strony tego numeru mia³ tytu³ Stan wojenny, czas nadziei. W nastêpnym
numerze zwraca³ uwagê artyku³ o spekulantach - temat dy¿urny prasy polskiej
z okresu stanu wojennego. ,,Ziemia Gorzowska’’ jako tygodnik PZPR musia³a

4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1990, nr 99, s. 2.
1 - A oto nazwiska cz³onków redakcji z pocz¹tków tygodnika: Janusz Ampu³a, Dorota Fr¹tczak, Krystyna Kamiñska, Ignacy
Miko³ajewicz, Bronis³aw S³omka, Jerzy Szalbierz (fotoreporter), Stefan Wachnowski.
2 - Badania iloœciowe tygodnika w latach 1980-83 przeprowadzi³a Halina Piskorek, w pracy magisterskiej Tygodnik Ziemia
Gorzowska jako Ÿród³o informacji o ¿yciu kulturalnym regionu, UAM 1984.
3 - Prasa Gorzowska..., opr. cyt., s. 111.
4 - Krystyna Kamiñska w artykule My dziennikarze (1980, nr 14) ubolewa³a nad tym, ¿e w Gorzowie nie organizuje siê konferencji
prasowych dla dziennikarzy.
5 - H. B³a¿ejewski, Nak³ady Gazety Lubuskiej, Nadodrza, Ziemi Gorzowskiej, w: Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe fragmenty relacji, dokumentacji, wspomnieñ. Zielona Góra 1983, s. 110.
6 - M.in. reporta¿ z wizyty w MKZ ,,Solidarnoœæ’’ (nr 40/1981), wywiad z przewodnicz¹cym gorzowskiej ,,Solidarnoœci’’ (nr
43/1981).
7 - Np. relacja K. Kamiñskiej z protestu na gorzowskiej uczelni Strajk po studencku, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1981, nr 50, s. 6.
O zablokowaniu dostêpu do pogl¹dów ekstremalnych pisa³ te¿ Wydzia³ Agitacji i Propagandy KW PZPR w Gorzowie
w sprawozdaniu Informacja o funkcjonowaniu tygodnika ,,Ziemia Gorzowska’’ za okres marzec - sierpieñ 1981. APGW,
zespó³ akt KW PZPR, WI, sygn. 553, k. 112.
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oddawaæ nale¿ne partii serwituty, w postaci sprawozdañ
od
do
z plenów, cytowania uchwa³
1. Stefan Wachnowski
1979
XII 1981
organizacji partyjnych, prze2. Janusz Ampu³a
II 1982
III 1984
druku materia³ów z prasy
3. Bronis³aw S³omka
III 1984
IV 1987
centralnej na temat ,,jedynie
4. Maciej WoŸny
VIII 1987
V 1991
s³usznej linii partii’’. Otwarte
pozostaje pytanie, na ile
5. Jerzy Zysnarski
VI 1991
XII 1992
dziennikarze wykonywali tyl6. Bronis³aw S³omka
I 1993
VIII 1993
ko polecenia s³u¿bowe, a na
7. Jerzy Zysnarski
VII 1993
—
ile sami byli autorami politycznej nagonki. Takie pytanie mo¿na postawiæ zw³aszcza przy lekturze ,,Ziemi’’ z wrzeœnia 1982 r. We
wtorek 31 sierpnia oddzia³y ZOMO zaatakowa³y t³um stoj¹cy pod gorzowsk¹
katedr¹. Dosz³o do u¿ycia si³y, zatrzymano 195 osób. Po tych wydarzeniach
redaktor naczelny pisa³ o demonstrantach: Co proponuj¹? Demagogiê zamiast
programu, niepokój zamiast stabilizacji, emocje zamiast pracy1. W nastêpnym
numerze w obszernym artykule Krajobraz po bitwie autor szeroko pisa³
o wyrokach na ,,sprawcach zamieszek’’, o powsta³ych szkodach oraz o 22
rannych funkcjonariuszach, nie wspominaj¹c o brutalnoœci policji, pobitych
demonstrantach i spreparowanych aktach oskar¿enia. Sta³y felietonista
Gambrinus, w stosunku do uczestników manifestacji u¿ywa³ okreœleñ:
rozhisteryzowana ci¿ba, jakaœ idiotka z wózkiem, puentuj¹c temat osobist¹
refleksj¹: Zdarzaj¹ siê milicjanci, którzy sw¹ pa³¹ wykonuj¹ wiele gwa³townych
ruchów. Moim zdaniem bardziej winni s¹ ci, którzy wiedz¹, ¿e w stanie wojennym
uliczne zbiegowiska s¹ zakazane2.
W kolejnym wydaniu komentarz na pierwszej stronie mia³ tytu³ Terror,
a okreœlenie to, zdaniem redaktora, dotyczy³o niektórych wyst¹pieñ przeciwko
w³adzy. W latach nastêpnych ,,Ziemia Gorzowska’’ wykorzystywana by³a
jeszcze nie raz jako orê¿ w walce z przeciwnikami politycznymi PRL. Tu
drukowano oœwiadczenia schwytanych dzia³aczy podziemia, tu ironizowano na
temat nielegalnej gazetki gorzowskiej opozycji ,,Feniks’’. Vród³em dla tych
tekstów by³y (jak nale¿y przypuszczaæ) materia³y pionu ideologicznego KW
PZPR oraz S³u¿by Bezpieczeñstwa. Jeszcze w 1984 r. podczas narady
sekretariatu KW PZPR w Gorzowie redaktor ,,Ziemi Gorzowskiej’’ podkreœla³:
Tygodnik partyjny jest organem propagandowym i jego narzêdziem. [...] Naszym
zadaniem jest uprawianie propagandy skutecznej, a nie werbalnej3.
Redaktorzy naczelni ,,Ziemi Gorzowskiej’’ 1980 -2000

1 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1982, nr 32, s. 1.
2 - Tam¿e, nr 33, s. 12.
3 - Protokó³ z posiedzenia sekretariatu KW PZPR, 24 kwietnia 1984 r., w: AP GW, zespó³ akt: KW PZPR, Wydzia³ Ideologiczny,
sygn. 558.
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Na szczêœcie propaganda polityczna nie zdominowa³a tygodnika. Wiele
miejsca zajmowa³a tematyka regionalno-historyczna, du¿o by³o reporta¿y
spo³ecznych, felietony Gambrinusa z ostatniej strony dotyka³y wielu trudnych
spraw lokalnych. Nak³ad pisma wzrasta³ (co by³o zgodne z ogólnopolsk¹
tendencj¹ dla tego typu wydawnictw) i w po³owie lat osiemdziesi¹tych siêgn¹³
rekordowego poziomu 56 tys., przy zwrotach w granicach 480-800 egz.1
Pozytywna ocena gorzowskiego tygodnika wyra¿ona przez czytelników w formie
zwiêkszonej sprzeda¿y pisma pokrywa³a siê z opini¹ prasoznawców. W 1986
r. przedstawiciele krakowskiego OBP i redaktorzy naczelni tygodników
wojewódzkich w kraju przyznali ,,Ziemi Gorzowskiej’’ laur najlepszego
tygodnika2.
W zespole redakcyjnym stan wojenny nie wywo³a³ powa¿niejszych wstrz¹sów.
Zgodnie z zarz¹dzeniem w³adz partyjno-wojskowych, œrodowisko dziennikarskie
w ca³ym kraju poddane zosta³o tzw. weryfikacji. W redakcji ,,Ziemi’’ nie wi¹za³o
siê to z jakimiœ powa¿niejszymi konsekwencjami dla pracowników tygodnika,
choæ niektórzy dziennikarze wspominaj¹c stan wojenny wymieniaj¹ ,,rozmowy
dyscyplinuj¹ce’’, wizyty komisarza w redakcji i wzmo¿on¹ aktywnoœæ cenzury.
Wzros³a rola redaktora naczelnego, poza nim du¿y wp³yw na kszta³t pisma
mieli najaktywniejsi dziennikarze, pe³ni¹cy w latach osiemdziesi¹tych ró¿ne
funkcje redakcyjne (z-ca red.
nacz., sekretarz redakcji, sekZastêpcy redaktora naczelnego
retarz Podstawowej Organiod
do
zacji Partyjnej): Krystyna Ka1.
Janusz
Ampu³a
I
1982
miñska, Dorota Fr¹tczak, Jan
2. Bronis³aw S³omka
I 1982
III 1984
Delijewski*, Janusz Rozla³,
Magdalena Tomczak, And3. Krystyna Kamiñska
IX 1983
XII 1987
rzej W³odarczak, Jerzy Zys4. Jan Delijewski
I 1988
II 1990
narski*, Jerzy Szalbierz (foto5. Krystyna Kamiñska
VI 1991
VII 1993
reporter). W latach osiem6. Jerzy J. Sikora
V 1993
VII 1993
dziesi¹tych aktywnym pub7.
Jagoda
Bokuniewicz
I
1995
—
licyst¹ ,,Ziemi’’ by³a równie¿
Gra¿yna Cudak.
W tym czasie pojawi³y siê inicjatywy redakcyjne, które mia³y poszerzyæ kr¹g
osób uczestnicz¹cych w tworzeniu pisma. Tak mo¿na potraktowaæ ,,Kolumnê
literack¹’’, która ukaza³a siê trzykrotnie w 1980 r. oraz o wiele trwalsze
,,Konfrontacje’’, bêd¹ce wewnêtrznym magazynem kulturalno-literackim. Do
1983 r. ukaza³o siê 20 edycji ,,Konfrontacji’’, póŸniej cykl ten istnia³ w okresie
od czerwca 1984 r. do stycznia 1985 r. Jednak ogólnoinformacyjny charakter
pisma sprzyja³ raczej publikacjom ³atwym w odbiorze. Od po³owy lat
1 - Tam¿e, k. 28.
2 - Bronis³aw S³omka, Moja laurka dla ,,Ziemi’’, ,,Gazeta Lubuska’’ z 12-13 lutego 2000 r. , s. 4.
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osiemdziesi¹tych w ,,Ziemi Gorzowskiej’’ dominowa³a tematyka spo³eczna,
prezentowana w formie informacji, artyku³ów publicystycznych z ¿ycia
organizacji politycznych, zawodowych i spo³ecznych, reporta¿y. Mimo
stopniowego odchodzenia od represyjnej polityki z okresu stanu wojennego
redakcja ,,Ziemi’’ musia³a siê liczyæ z tendencyjn¹ ocen¹ efektów swej pracy
ze strony Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Dociekliwoœæ reporterska nierzadko
wywo³ywa³a niezadowolenie w³adz partyjnych. W 1984 r. podczas posiedzenia
Rady Programowej tygodnika szef gorzowskiej cenzury krytykowa³ felietony
Gambrinusa1. Po latach Jerzy Zysnarski tak wspomina³ zakres partyjnej
kontroli: Oddzia³ywanie polityczne odbywa³o siê poprzez treœæ uchwa³ o charakterze
ogólnym, z których mo¿na by³o byæ rozliczonym w którejœ z kolejnych ocen, ale
zawsze mo¿na by³o siê z tego wykpiæ poprzez wskazanie kilku publikacji, które
,,zahacza³y’’ o temat. Bardziej skuteczne by³o oddzia³ywanie na indywidualne
osoby2. Ale dziennikarze dobrze wiedzieli, gdzie s¹ granice partyjnej tolerancji:
Nie byliœmy jednak samobójcami, a tego, co wówczas pisaliœmy o PZPR, na
pewno nie mo¿na nazwaæ ostr¹ krytyk¹ - wspomina³ redaktor naczelny ,,Ziemi’’
Janusz Ampu³a3. Do koñca istnienia PZPR do partii nale¿eli wszyscy etatowi
redaktorzy ,,Ziemi Gorzowskiej’’.
W 1987 r. w ,,Ziemi Gorzowskiej’’ opublikowano g³osy w dyskusji, która
mia³a miejsce podczas posiedzenia Egzekutywy KW PZPR. Lech Kosiorowski
- cz³onek Egzekutywy KW, szef WUSW mówi³: ,,Dziennikarzy mo¿na porównaæ
do prokuratorów i milicjantów, trudno jest im zdobyæ sobie sympatiê [...]. Nale¿y
wzmocniæ w redakcjach rolê wewnêtrznego cenzora. Zbyt ma³o pisze siê
o pronowskiej roli takiej organizacji jak ORMO’’4. Po ukazaniu siê tego artyku³u
redaktor naczelny ,,Ziemi Gorzowskiej’’ zosta³ zmuszony do z³o¿enia rezygnacji,
a kilku redaktorów wezwano na rozmowy do Komitetu. Fakty te zosta³y
nag³oœnione przez prasê ogólnopolsk¹ krytykuj¹c¹ postawê lokalnych w³adz
partyjnych5. Nowym redaktorem naczelnym zosta³ Maciej WoŸny, 36-letni
komentator z ,,Wieczoru Wroc³awia’’, pe³ni¹cy tam równie¿ funkcjê szefa
Podstawowej Organizacji Partyjnej. Lokalne w³adze partyjne liczy³y, ¿e m³odoœæ
nowego szefa ,,Ziemi’’ oraz zaoferowane mu mieszkanie w Gorzowie, wp³yn¹
na poprawê relacji komitetu z dziennikarzami. Natomiast nowy szef redakcji

1 - APGW, sygn 558, k. 119. Rada Programowa powo³ywana by³a przez Komitet Wojewódzki PZPR. W stosunku do redakcji
mia³a ona funkcje doradczo-kontrolne.
2 - Pismo J. Zysnarskiego do autora.
3 - Kawa³ek mojej historii, wywiad z Januszem Ampu³¹, ,,Ziemia Gorzowska’’ z 10 lutego 2000 r.
4 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1987, nr 10, s. 4.
5 - Obszerny artyku³ na ten temat ukaza³ siê w miesiêczniku ,,Prasa Polska’’ 1987, nr 4, s. 8. Pismo to powróci³o do sprawy
w artykule Czwarta w³adza czy krzywe zwierciad³o? Tam¿e 1988, nr 7, s. 7-9. Do sprawy powróci³a te¿ wojewódzka instancja
partyjna, podejmuj¹c w 1988 r. wtórn¹ ocenê tygodnika, celem udowodnienia, ¿e [...] ubieg³oroczna krytyka pomog³a
twórczo redakcji. By³a to próba ratowania twarzy za poprzedni¹ pora¿kê i jeszcze jedna próba zatomizowania zespo³u wspomina³ J. Zysnarski w liœcie do autora.
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d¹¿y³ do tego, aby jego stosunki z KW oparte by³y na jasno okreœlonych
zasadach. Maciej WoŸny wspomina³: Usi³owa³em tym kontaktom nadaæ jakiœ
kszta³t modelowy, co nie by³o proste w m³odym województwie. W KW nie by³o
¿adnego fachowca od prasy i propagandy. Wszelk¹ krytykê przedstawiciele
lokalnych w³adz odbierali bardzo osobiœcie i emocjonalnie, choæ pada³y wówczas
s³owa o ,,podwa¿aniu ustroju’’. Raz do roku odbywa³a siê ocena tygodnika przez
egzekutywê KW, ale nie mia³a ona charaktery merytorycznego, a raczej stawa³a
siê okazj¹ do wypowiedzenia
wszelkich ¿ali pod adresem
Sekretarze redakcji
redakcji. [...] W KW do koñca
od
do
wierzono, ¿e jeœli siê o czymœ
1. Bronis³aw S³omka
V 1980
XII 1981
nie napisze, to ludzie siê o tym
1
2.
Jerzy
Zysnarski
I
1982
V 1984
nie dowiedz¹ .
3. Magdalena Tomczak
XII 1984
IV 1987
Problem sprecyzowania
stosunków redakcji z w³adza4. Janusz Ampu³a
I 1988
V 1991
mi partyjnymi powróci³
5. Jerzy Zysnarski
III 1989
V 1991
w 1989 r., w zmienionych ju¿
6. Jerzy J .Sikora
I 1993
XII 1993
warunkach
politycznych.
7.
Maciej
WoŸny
III
1994
X 1994
8 wrzeœnia KW PZPR wnioskowa³ do KC [...] o aprobatê
decyzji, aby tygodnik PZPR ,,Ziemia Gorzowska’’ zwolniæ z obowi¹zku s³u¿enia
jednej partii. Komitet Centralny nie by³ jednak sk³onny pozbywaæ siê dobrowolnie
wp³ywu na prasê, dlatego te¿ odrzuci³ wniosek towarzyszy z Gorzowa.
Uwzglêdniaj¹c to stanowisko, Egzekutywa KW PZPR wyznaczy³a zespo³owi
redakcyjnemu ,,Ziemi Gorzowskiej’’ kilka zadañ 1. W p³aszczyŸnie porozumienia
narodowego i pluralizmu politycznego [...]. 2. W p³aszczyŸnie ekonomicznogospodarczej [...]. 3. W p³aszczyŸnie zagadnieñ spo³ecznych [...]. W trosce o wysoki
poziom pisma Egzekutywa KW PZPR zwraca uwagê Zespo³owi Redakcyjnemu
ma koniecznoœæ ci¹g³ego doskonalenia warsztatu dziennikarskiego oraz pog³êbiania
znajomoœci ideologii marksistowskiej2.
Tego typu sformu³owania nale¿a³y do jednej z ostatnich prób politycznego
sterowania pras¹ przez schodz¹c¹ ze sceny politycznej partiê. Publicystyka
,,Ziemi Gorzowskiej’’ z roku 1989 odzwierciedla nie tylko stopniow¹
emancypacjê dziennikarzy uzale¿nionych dot¹d od Komitetu i cenzury, ale
tak¿e jest przyk³adem umiejêtnego dostosowania treœci pisma do nowych
oczekiwañ spo³ecznych. Ju¿ od listopada 1988 r. w ,,Ziemi’’ ukazywa³y siê
odcinki ksi¹¿ki o syberyjskich ³agrach. Na pocz¹tku 1989 r. w artykule
Przymiarki do pluralizmu relacjonowano odradzanie siê NSZZ ,,Solidarnoœæ’’
w ,,Stilonie’’. Jednak z drugiej strony nie³atwo by³o redakcji (czy mo¿e lepiej:
1 - WypowiedŸ M. WoŸnego, w: E. Ciborska, Dziennikarze..., opr. cyt., s. 360.
2 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1989, nr 15, s. 3
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redaktorom) zerwaæ z dotychczasowymi powi¹zaniami. Uwidoczni³o siê to
zw³aszcza w okresie kampanii wyborczej w 1989 r., kiedy to w tygodniku
dominowa³y materia³y propagandowe wspieraj¹ce kandydatów strony rz¹dowej1.
Pod koniec 1989 r. redakcja zamierza³a zdj¹æ od 1 stycznia 1990 r. partyjny
podtytu³, ale spotka³a siê ze zdecydowanym sprzeciwem dyrektora zielonogórskiego wydawnictwa RSW, do którego nale¿a³o ostatnie s³owo, poniewa¿ by³
zarazem szefem drukarni. Z lepszym skutkiem walczono z ingerencjami
cenzorskimi, wymuszaj¹c w 1989 r. zaznaczenie ingerencji kwadratowymi
nawiasami2.
Koniec partii zwi¹zany by³ z parcelacj¹ tytu³ów nale¿¹cych do RSW.
Dzia³alnoœæ Pañstwowej Komisji Likwidacyjnej RSW ,,Prasa-Ksi¹¿ka-Ruch’’
sk³ania³a dziennikarzy do wziêcia sprawy w swoje rêce. Sytuacja zespo³u nie
by³a ³atwa, co dobrze charakteryzuje zdanie z artyku³u z okazji 10-lecia pisma,
obchodzonego w lutym 1990 r.: Nie mamy przyjació³ wœród starej i nowej
nomenklatury3. Wychodz¹c z takiego za³o¿enia dziennikarze w maju 1990 r.
zawi¹zali spó³dzielniê pod nazw¹ ,,Gorzowska Oficyna Wydawnicza Spó³dzielnia
Pracy’’, która od 1 marca 1991 r. przejê³a tytu³ od Komisji. Ka¿dy z jej cz³onków
wp³aci³ do PKL kwotê odpowiadaj¹c¹ jego miesiêcznej pensji4. Proces
przekazywania tytu³u przebiega³ bez zak³óceñ. Pierwszym prezesem spó³dzielni
i redaktorem naczelnym ,,Ziemi’’ w warunkach pe³nej samodzielnoœci by³
Maciej WoŸny.
Trudny okres transformacji ustrojowej z lat 1989-91 odcisn¹³ siê tak¿e na
dawnych tygodnikach wojewódzkich. Sprzeda¿ ,,Ziemi’’ by³a mniejsza ni¿
w latach osiemdziesi¹tych, a akwizycja og³oszeñ nie by³a jeszcze na tyle
rozwiniêta, aby zapewniæ dop³yw du¿ych œrodków. Rozwojowi i usamodzielnieniu redakcji nie sprzyja³y pog³oski z pocz¹tku 1990 r. na temat mo¿liwoœci
przejêcia ,,Ziemi’’ przez nowe solidarnoœciowe w³adze, które nie by³y
zainteresowane wspó³prac¹ z tygodnikiem. Nastêpnym problemem by³o
pojawienie siê na lokalnym rynku nowych tytu³ów prasowych oraz radia
i telewizji5. Kolejn¹ barier¹ w rozwoju by³ brak w samej redakcji ,,Ziemi’’
jednoœci co do zasad funkcjonowania wydawnictwa oraz niestabilnoœæ
kierownictwa. W maju 1991 r. Jerzy Zysnarski zosta³ redaktorem naczelnym
na miejsce Macieja WoŸnego, który w lutym 1992 r. zrezygnowa³ te¿ z funkcji
prezesa Spó³dzielni, pozostaj¹c jednak dziennikarzem redakcji ,,Ziemi’’. Na
pocz¹tku 1993 r. zespó³ redakcyjny powo³a³ na stanowisko redaktora naczelnego
1 - Powyborczy komentarz (nr 24, s. 1) utrzymany by³ w spokojnym tonie, z oznakami niepewnoœci.
2 - E. Ciborska, Dziennikarze..., opr. cyt., s. 361
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1990, nr 6, s. 1.
4 - Maciej WoŸny, Nareszcie, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1991, nr 10, s. 1. Tak¿e: pismo K. Kamiñskiej do autora.
5 - W okresie 1989-95 pojawi³y siê w Gorzowie tygodniki: ,,Tydzieñ Gorzowski’’, ,,Gorzowiak’’ oraz lokalne mutacje dzienników:
,,Kurier Gorzowski’’, ,,Gazeta Nowa’’, ,,Codzienny Express Zachodni’’, ,,Gazeta Zachodnia’’, a tak¿e Radio Gorzów, Radio
Go i Telewizja Vigor.
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(Fot. WAG ,,Arsena³’’)
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Redakcyjna uroczystoœæ w kwietniu 1991 r. Od lewej: Krystyna Kamiñska, Arleta Nalewajko,
Jerzy Zysnarski, Maciej WoŸny.

Bronis³awa S³omkê (szefa pisma do 1987 r.). W 1993 r. sytuacja finansowa
Spó³dzielni pogarsza³a siê z miesi¹ca na miesi¹c. W po³owie roku mia³a ona
300 mln z³ d³ugu1. Jednoczeœnie zacz¹³ narastaæ konflikt wokó³ zarz¹du. 31
lipca 1993 r. odwo³ano prezesa Ryszarda Bonieckiego a do zarz¹du wybrano
Krystynê Grygier, Mariusza Dziakowicza, Jerzego Zysnarskiego, który
jednoczeœnie zosta³ prezesem Spó³dzielni i redaktorem naczelnym. Nowy
zarz¹d zdo³a³ zahamowaæ pog³êbiaj¹cy siê deficyt2.
Ostatni etap zmian zacz¹³ siê pod koniec 1994 r. i zwi¹zany by³ z przekszta³ceniem prawa w³asnoœci pisma. Zarz¹d spó³dzielni ,,Gorzowska Oficyna
Wydawnicza’’ sprzeda³ 2 stycznia 1995 r. prawa do tytu³u oraz maj¹tku
redakcyjnego spó³ce z o.o. o nazwie ,,Gorzowska Oficyna Wydawnicza’’.
Udzia³owcami spó³ki byli redaktorzy: Jerzy Zysnarski, Jagoda Bokuniewicz
(zosta³a prezesem spó³ki i zastêpc¹ redaktora naczelnego), Bogumi³ Klimaszewski. W opozycji do tej decyzji byli dziennikarze: Arleta Nalewajko i Andrzej

1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1994, nr 302, s. 3. Jerzy Zysnarski podaje, ¿e pó³tora roku dzia³alnoœci zarz¹du w okresie 1992 - po³owa
1993 r., spowodowa³o zad³u¿enie firmy na ponad miliard z³otych, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 1, s. 1. W ,,Gazecie
Zachodniej’’ (1994, nr 282, s. 1) informowano, ¿e deficyt spó³dzielni siêgn¹³ 1 500 mln z³.
2 - O przyczynach k³opotów finansowych mówi³ Jerzy Zysnarski w rozmowie z dziennikarzem ,,Gazety Lubuskiej’’ (1995, nr 36,
s. 6), wskazuj¹c na siln¹ konkurencjê kolorowych pism zachodnich.
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W³odarczak, którzy poprzez dzia³anie komisji rewizyjnej Spó³dzielni próbowali
zablokowaæ decyzjê zarz¹du, zarzucaj¹c jego cz³onkom, ¿e za³o¿yli konkurencyjn¹ spó³kê, oraz ¿e zani¿yli wartoœæ redakcyjnego maj¹tku. Niejasnoœæ
sytuacji pog³êbia³ brak rady nadzorczej Spó³dzielni, której funkcje czêœciowo
pe³ni³ zarz¹d i komisja rewizyjna. Z kolei prezes nowej spó³ki Jerzy Zysnarski
zarzuca³ swoim oponentom, ¿e chc¹ umo¿liwiæ przejêcie ,,Ziemi’’ przez
wydawcê ,,Gorzowiaka’’. Konflikt ten, nag³oœniony w mediach, zaanga¿owa³
tak¿e organy wymiaru sprawiedliwoœci. Ostatecznie zakup tytu³u i maj¹tku
,,Ziemi’’ przez now¹ spó³kê sta³ siê faktem, a w redakcji pozostali tylko ci
dziennikarze, którzy akceptowali nowy zarz¹d1.
Po tych zmianach nowy zespó³ ,,Ziemi’’ tworzyli: Jerzy Zysnarski (13 lat
pracy w gazecie), Jagoda Bokuniewicz* (6 lat), Henryka Bednarska, (4 lata),
Artur Aleksander Boratczuk (4 miesi¹ce), Janusz Dobrzyñski (wspó³pracownik
- z przerwami - od 1980 r., na etacie od dwóch miesiêcy), Magdalena Æwiertnia
(grafik), Jowita ¯urawska (5 miesiêcy)2. Przypadaj¹ca w lutym 1995 r. 15
rocznica utworzenia tygodnika nie przynios³a artyku³u wspomnieniowego.
Nawi¹zano natomiast do pocz¹tków tytu³u sprzed pó³wiecza, drukuj¹c
w numerze 27 reprint ,,Ziemi Gorzowskiej’’ z 1945 r. Za to 20-lecie pisma
przypadaj¹ce w 2000 r. obchodzone by³o z wielkim rozmachem. Od pocz¹tku
roku tygodnik ukazywa³ siê z nadtytu³em: 2000 - rok jubileuszu ,,Ziemi’’, 10
lutego zamieszczono czterostronicow¹ wk³adkê wspomnieniowo-jubileuszow¹.
Redakcja zorganizowa³a te¿ w gorzowskim teatrze spotkanie z czytelnikami
i koncert Krzysztofa Daukszewicza. Impreza by³a okazj¹ do przekazania
redakcji wielu wyrazów uznania. Sk³adali je przedstawiciele w³adz, politycy,
przedsiêbiorcy, osoby zwi¹zane z ,,Ziemi¹’’ w jej 20-letniej historii. W tygodniku
ukaza³a siê oczywiœcie obszerna relacja ze spotkania. Jeszcze w nastêpnym
numerze publikowano, adresy i ¿yczenia od czytelników ,,Ziemi’’3.
Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych nak³ad ustabilizowa³ siê na poziomie 10
tys. egz. ,,Ziemia’’ utrzymywa³a publicystyczny charakter pisma, a na szczególn¹
uwagê zas³ugiwa³y artyku³y historyczne Jerzego Zysnarskiego. Redaktor
naczelny powraca³ te¿ do sprawy nazwy miasta, opowiadaj¹c siê za likwidacj¹
drugiego cz³onu tej nazwy. Pismo trzyma³o siê tematyki lokalnej, pozostawiaj¹c
du¿o miejsca dla historycznych publikacji Zbigniewa Czarnucha* i Zbigniewa
Milera*. W latach 1998-2000 w zwi¹zku z powstaniem i funkcjonowaniem
województwa lubuskiego ,,Ziemia’’ stara³a siê reprezentowaæ interesy rejonu
1 - W 1994 r. przesta³a pracowaæ w ,,Ziemi’’ K. Kamiñska, a póŸniej odesz³a z pracy A. Nalewajko. Atmosferê panuj¹c¹ wokó³
wydarzeñ z prze³omu lat 1994-95 oddaj¹ tytu³y (i nadtytu³y) doniesieñ prasowych: Trzêsienie w... ,,Ziemi Gorzowskiej’’.
Spraw¹ zajmie siê Prokuratura Rejonowa w Gorzowie. Prezes ,,Gambrinus’’ chcia³ sprzedaæ sobie tygodnik, ,,Kurier
Gorzowski’’ 1994, nr 51, s. 3. Boje Jerzego Z., ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr 282, s. 1. Pasztet z ,,Ziemi¹’’, ,,Gazeta Lubuska’’
1994, nr 302, s. 3. Ziemia gór¹, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 1, s. 1. Manipulacja gór¹, ,,Gorzowiak’’ 1995, nr 5., s. 11.
2 - Portret ,,Ziemi Gorzowskiej’’, ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1995, nr 7-8, s. 40-41.
3 - Edmund Cieszko, Raz na 20 lat, ,,Ziemia Gorzowska’’ 2000, nr 9 (rozk³adówka). Tam¿e str. 14: Zaostrzcie pióra!.
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Nak³ad ,,Ziemi Gorzowskiej’’ w latach 1980 -1999*

* Nak³ad œwi¹tecznych wydañ ,,Ziemi’’ w grudniu ka¿dego roku. Brak danych z lat 1994-96.

gorzowskiego w publicznej debacie nad kszta³tem nowego województwa. W rok
po jego utworzeniu opublikowano kontrowersyjny tekst prawnika Marka
Bucholskiego Tramwajem zajeŸdzimy Zielon¹ Górê?1. Tekst wywo³a³ kilka
g³osów polemiki i poparcia publikowanych w cyklu: ,,Gorzów ani lubuski, ani
wojewódzki’’. W tym okresie redakcja poœwiêci³a wiele miejsca na prezentacjê
miast i gmin rejonu gorzowskiego oraz ich samorz¹dowców. W 2000 r. tematykê
tê kontynuowano w formie czterostronicowych wk³adek pod wspólnym tytu³em
Miasteczko na d³oni.
Spory rezonans, zw³aszcza u przedstawicieli w³adz wywo³ywa³y felietony
Gambrinusa z ostatniej strony. Redaktor naczelny ,,Ziemi’’ móg³ siê o tym
przekonaæ podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy to radni domagali siê oficjalnego
uznania go za osobê niepo¿¹dan¹ na sali obrad2. Samorz¹dowcom prawdopodobnie nie odpowiada³a nie tylko treœæ artyku³ów, ale równie¿ ich forma,
bowiem wiêkszoœæ materia³ów o pracy radnych zamieszczana by³a w rubryce
pt. ,,Trybuna Radziecka’’. Jednak polityka redaktora naczelnego (a od 1995
r. równie¿ wydawcy) wobec lokalnych w³adz musia³a byæ elastyczna, poniewa¿
Urz¹d Miejski by³ zleceniodawc¹ du¿ej puli og³oszeñ, które niekoniecznie
1 - Autor wskazuj¹c na przewagê Zielonej Góry krytycznie ocenia³ przysz³oœæ województwa lubuskiego Pod tekstem ukaza³ siê
dopisek: Redakcja nie podziela do koñca wszystkich obaw Autora. ,,Ziemia Gorzowska’’ 2000, nr 12, s. 6-7
2 - Daria Nowak, Persona non grata, ,,Gorzowiak’’ 1995, nr 7, s. 3.
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musia³y trafiæ do ,,Ziemi’’. Andrzej Cudak z konkurencyjnego ,,Kuriera
Gorzowskiego’’ pisa³: Do jakich redakcji p³ynê³y i p³yn¹ te pieni¹dze - ³atwo
zobaczyæ. Czy spraw¹ przypadku by³o umieszczenie - tu¿ po zmianie zarz¹du wielkich og³oszeñ w ,,Ziemi Gorzowskiej’’ [...]. Z dnia na dzieñ do kasy redakcji
wp³ynê³o kilkadziesi¹t milionów z³otych, a popularny ,,Gambrinus’’, czyli redaktor
naczelny tygodnika, nagle w sprawach miasta za³o¿y³ ,,ró¿owe okulary’’. Czy to
nie jest ,,kupowanie’’ sobie prasy? 1
Zwiastunem nadchodz¹cych zmian ekonomicznych sta³y siê m.in. rubryki:
,,ABC PPP’’ - upowszechniaj¹ca program powszechnej prywatyzacji oraz
,,Minuta dla menad¿era’’ - zawieraj¹ca krótkie objaœnienia konkretnych
problemów z dziedziny przedsiêbiorczoœci. Pismo kontynuowa³o inicjatywy
zapocz¹tkowane jeszcze w PRL. Jedn¹ z nich jest doroczna nagroda przyznawana
od 1983 r. osobom zas³u¿onym w pozytywistycznej pracy spo³ecznej na rzecz
innych.
,,Ziemia Gorzowska’’ nie anga¿owa³a siê jednoznacznie po stronie partii
politycznych czy konkretnych kandydatów. Choæ wybory prezydenckie w 1995
r., które tak bardzo podwy¿szy³y stopieñ emocji politycznych w kraju, nie
pozosta³y bez wp³ywu na bezstronnoœæ pisma. Wydaje siê, ¿e komentarze
wyborcze ,,Ziemi’’ by³y zgodne z oczekiwaniami wiêkszoœci czytelników
reprezentuj¹cych dominuj¹cy w tych stronach elektorat lewicowy.2 Nic te¿
dziwnego, ¿e redakcja narazi³a siê politykom prawicowym. W 1994 r. by³y
pose³ Walerian Piotrowski z ZChN, reprezentuj¹cy interesy katolickiego Radia
,,Gorzów’’ w piœmie procesowym stwierdzi³, ¿e: Tygodnik ,,Ziemia Gorzowska’’
moralnoœci chrzeœcijañskiej nie uznaje3. Z kolei w 1999 r., po tym jak wojewoda
lubuski nazwa³ publicznie pismo ,,brukowcem’’ i zakaza³ w urzêdzie jego
prenumeraty, ,,Ziemia’’ zamieœci³a na jego temat seriê niezwykle krytycznych
tekstów4. Spowodowa³o to oczywiœcie negatywne reakcje g³ównego zainteresowanego, ale znalaz³o tak¿e oddŸwiêk aprobaty wœród lokalnych polityków
koalicji5.
,,Ziemia Gorzowska’’ jest obecnie jedynym tygodnikiem ogólnoinformacyjnym wydawanym w Gorzowie, a zarazem tytu³em o najd³u¿szej tradycji
1 - ,,Kurier Gorzowski’’ 1995, nr 28, s. 2. Tak¿e: Od Redakcji, ,,Kurier Gorzowski’’ 1995, nr 28, s. 2. W 1995 r. Urz¹d Miejski
przeznacza³ na og³oszenia miliard z³otych. Drugi miliard wydano na ró¿ne formy promocji.
2 - Powyborczy tytu³ na 1 s. brzmia³: Gorzowskie nie zawiod³o. Aleksandra Kwaœniewskiego. ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 45.
Natomiast na 3 s. zamieszczono te¿ du¿e zdjêcie A. Kwaœniewskiego.
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 10, s. 19. Proces ten wywo³any zosta³ odmow¹ wyemitowania w Radiu Gorzów reklamy
,,Ziemi’’, mimo przyjêcia przez radio zlecenia. S¹d uzna³ powództwo ,,Ziemi’’.
4 - Nasi najdro¿si. Ile pan zarabia, panie wojewodo? - nr 15, s. 1. Rogi pana wojewody - artyku³ o pomieszczeniach s³u¿bowych
w placówce urzêdu wojewódzkiego w Rogach - nr 16, s. 1. Rezydencja pana wojewody - nr 27, s. 1. Ziemia na indeksie
wojewody - o zakazie prenumeraty ,,ZG’’ w urzêdzie - nr 28, s. 6. Po tych artyku³ach wojewod¹ lubuskim zainteresowa³y siê
tak¿e media ogólnopolskie.
5 - Znamienny jest tu tytu³ wywiadu z pos³em Unii Wolnoœci: By wojewoda nie by³ poœmiewiskiem w mediach, ,,Ziemia
Gorzowska’’ 1999, nr 39, s.5.
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w rejonie gorzowskim. Spoœród innych czasopism lokalnych ,,Ziemia’’ wyró¿nia
siê obszern¹ publicystyk¹, szczególnie historyczn¹. Formatem, a tak¿e uk³adem
graficznym tekstów, zdjêæ i tytu³ów ,,Ziemia’’ przypomina tygodniki spo³ecznopolityczne z lat osiemdziesi¹tych, nie jest zarazem nadmiernie przeci¹¿ona
materia³ami komercyjnymi. Od nr 24/1992 ,,Ziemia Gorzowska’’ wprowadzi³a
kolory, których jakoœæ by³a stopniowo doskonalona. Format pisma uleg³
dwukrotnie lekkiemu zmniejszeniu (od nr 23/1992 i 22/1994) i wynosi 31,5
x 42 cm. Od 1995 r. tygodnik zawiera sta³¹ wk³adkê z programem telewizyjnym.
Druk pisma odbywa siê w szczeciñskiej drukarni Kema. Objêtoœæ waha siê
w granicach 214-28 s., w wydaniach nietypowych siêga 40 s. Przeciêtnie na 24
s. objêtoœci, og³oszenia i reklamy zajmuj¹ ok. 4,5 s.1 Charakterystyczny jest
niezbyt du¿y udzia³ ,,Ziemi’’ w rynku og³oszeñ drobnych. W latach 1998-2000
by³o ich przeciêtnie 70-80 w ka¿dym wydaniu tygodnika. Dodatkowe og³oszenia
zawieraj¹ tak¿e wk³adki tematyczne ukazuj¹ce siê z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹. S¹
to czterostronicowe dodatki, z których najd³u¿ej ukazuje siê dodatek ,,Autem
po Ziemi’’2.
,,Ziemia Gorzowska’’ utrzymuje sta³y podzia³ tematyczny poszczególnych
stron stosuj¹c ¿yw¹ paginê. Na stronach drugiej i trzeciej jest to ,,Ziemia tu
i teraz’’ - zawieraj¹ca g³ównie informacje oraz aktualn¹ publicystykê. Na stronie
drugiej trwa³¹ rubryk¹ s¹ jednoakapitowe wiadomoœci opatrzone wspóln¹
winiet¹ ,,Wybrane z Tygodnia’’. Drug¹ rubrykê tej strony zapowiada winieta
,,Trzy pytania w sprawie...’’. ,,Ziemia’’ publikuje czêsto obszerne wywiady
opatrzone du¿ymi zdjêciami rozmówców. Materia³y te zamieszczane s¹
najczêœciej na stronie czwartej lub pi¹tej (¿ywa pagina ,,Rozmowy Ziemian’’).
Na tych stronach pojawia siê te¿ pagina ,,Ziemia wy³¹cznie gorzowska’’, która
przynosi tematykê dotycz¹c¹ powiatu gorzowskiego. Zbyt ma³y nak³ad pisma
nie pozwala na mutowanie tych stron na inne powiaty. Kolejne strony (od
szóstej do jedenastej, a niekiedy i dalej) opatrzone s¹ pagin¹ ,,Wszystkie nasze
ziemskie sprawy’’, znajduj¹ siê tam sta³e rubryki, jak np.: ,,Brulion kulturalny’’,
w którym pojawiaj¹ siê m.in. debiuty poetyckie, omawiane s¹ wydarzenia
z dziedziny kultury, ,,Skrytka pocztowa 197’’, czyli listy do redakcji, ,,Kryminalne
tango’’. ,,Sport na Ziemi’’ zajmuje oko³o trzech stron (15, 16, 17), natomiast
,,Ziemia Odzyskana’’ - to zazwyczaj dwie strony ciekawostek historycznych

1 - Obliczono na podstawie losowo wybranych numerów 7, 16, 25, 34, 43, 35 z 1998 r. oraz numerów 5, 10, 15, 35, 40 z 1999 r.
Reklamy stanowi¹ ok. 40 proc. wp³ywów wydawnictwa. Rozmowa z redaktorem naczelnym, 3 listopada 1999.
2 - W styczniu 1999 r. miesiêczny dodatek ,,Autem po Ziemi’’ ukaza³ siê po raz jedenasty. Inne przyk³ady dodatków to: ,,Ziemia
Towarzyska’’, ,,Ziemia i Dom’’, ,,Ziemia i Zdrowie’’, ,,Zdrowie i uroda’’, ,,Ziemia i Targi’’, ,,Cztery œciany i co dalej’’, ,,Targi
Pogranicza’’, ,,Gazeta Miejska i Powiatowa’’ (w okresie: IV 1999 - V 2000). Czterostronicowe wk³adki nie zawsze maj¹
komercyjny charakter, bywaj¹ natomiast okazj¹ do dog³êbnego potraktowania wybranego tematu. Np. w numerze 9 z 1999
r. ¿yw¹ pagin¹ zapowiedziano na str. 11-14 ,,Raport w sprawie wstydliwej’’ (na temat ubikacji), w którym zamieszczono 17
zdjêæ, dziewiêæ artyku³ów i jedno og³oszenie.
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prezentowanych w formie sta³ych rubryk1 i obszerniejszych publikacji na temat
przesz³oœci Ziemi Gorzowskiej2. ,,Miêdzy niebem, a Ziemi¹’’ to ¿ywa pagina
zapowiadaj¹ca sta³e rubryki: ,,Porady prawne’’, ,,Ko³owrotek’’ (dla wêdkarzy).
Ostatnie strony ka¿dego wydania zape³nia ,,Nieziemski koktajl’’ z krzy¿ówk¹,
horoskopem, rubryk¹ bryd¿ow¹ i szachow¹, rysunkami satyrycznymi, plotkami
(,,Tylko o VIP-ach’’). Tam te¿ od kilku lat zamieszczany jest kolejny przegl¹d
personaliów ,,Kto jest kim’’. Ka¿dy numer ,,Ziemi’’ zamyka felieton ,,Diariusz
Gorzowski’’, z winiet¹ która po raz pierwszy pojawi³a siê w wydaniu z 8 lutego
1982 r. Felieton zazwyczaj jest ostrym komentarzem aktualnych wydarzeñ,
a jego autor podpisuje siê pseudonimem Gambrinus.
,,Ziemia Gorzowska’’ preferuje d³u¿sze formy wypowiedzi: reporta¿, wywiad,
artyku³ publicystyczny. W takich materia³ach jest miejsce nie tylko na dobr¹
prezentacjê poruszanego problemu, ale równie¿ na wyra¿enie w³asnego
stanowiska, z czego dziennikarze czêsto korzystaj¹. Artyku³ Powiat w szczerym
polu zaczyna siê sugestywn¹ ocen¹: Odpowiedzialnym za umiejscowienie
gorzowskiego Starostwa Powiatowego osiem kilometrów od centrum miasta,
ka¿dej nocy powinni œniæ siê inwalidzi na wózkach, którzy, by dostaæ siê do
urzêdu, przesiadaj¹ siê z autobusu na autobus, a na bilety wydaj¹ ciê¿kie pieni¹dze
ze skromnej renty3. Interesuj¹co zaczyna siê te¿ reporta¿ Wieœ na rencie: Krêpiny
by³y niegdyœ najbogatsz¹ wsi¹ w gminie, a mo¿e nawet w powiecie. Od szeœciu
lat nikt nie zorganizowa³ tu nawet zabawy...4. Tak intryguj¹cy pocz¹tek artyku³u
1 - Jedn¹ z nich jest ,,Kalendarz historyczny’’ zawieraj¹cy przegl¹d rocznicowych wydarzeñ z historii Gorzowa i okolic,
ozdobiony zdjêciami. Drug¹ rubryk¹ jest zaœ ,,S³ownik gorzowski’’ prezentuj¹cy historiê poszczególnych miejscowoœci
, pod redakcj¹ Jerzego Zysnarskiego, przy wspó³pracy Zbigniewa Milera. We wrzeœniu 1999 r. ,,S³ownik’’ ukaza³ siê po raz
szeœæsetny. W grudniu wydano go w formie ksi¹¿ki.
2 - S¹ to czêsto bardzo interesuj¹ce przyczynki historyczne, jak np. ten o walce z koœcio³em i ateizacji z lat 1949-59, Jak
w Gorzowie wdra¿ano wolnoœæ sumienia i wyznania (1999, nr 34, s. 18).
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 2, s. 1.
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zachêca do lektury oraz jest dowodem dopracowanego warsztatu autora
i adiustatora tekstu. Zdecydowany charakter publicystyki ,,Ziemi’’, a tak¿e
ostra forma wypowiedzi stosowana przez redaktora naczelnego doprowadzi³y
do kilku procesów s¹dowych1. Niektóre z nich toczy³y siê przed s¹dem karnym
i mia³y dla szefa ,,Ziemi’’ niekorzystny przebieg. W gorzowskim piœmie
reklamowo-informacyjnym pojawi³a siê sugestia, ¿e w wyniku tych procesów
s¹d mo¿e zakazaæ Jerzemu Zysnarskiemu wykonywania zawodu dziennikarza2.
By³ to jednak odosobniony g³os ma³o znanego pisma. Inne media nie podjê³y
tego w¹tku.
Redaktor naczelny pisma Jerzy Zysnarski jest aktywnym publicyst¹, co nie
jest regu³¹ wœród funkcyjnych pracowników gazet o takim potencjale. Jerzy
Zysnarski i Jagoda Bokuniewicz posiadaj¹ 80 proc. udzia³ów w spó³ce
wydaj¹cej ,,Ziemiê’’. Pozosta³ymi udzia³owcami jest troje pracowników pisma.
Zespó³ redaguj¹cy ,,Ziemiê Gorzowsk¹’’ tworzy kilkanaœcie osób. Wœród nich
etatowymi dziennikarzami w 1999 r. byli: Marek Arent, Jagoda BokuniewiczSulska, Jolanta Borkowska, Edmund Cieszko, Ryszard A. Romanowski, Ewa
Szutowicz. Wœród kilkunastu wspó³pracowników pisma najd³u¿szy sta¿ posiadaj¹
Zbigniew Czarnuch i Zbigniew Miler, specjaliœci od historii regionalnej. Wœród
wspó³pracowników by³ te¿ Zygmunt Broniarek z Warszawy.
Redakcja posiada w³asny fotosk³ad, druk odbywa siê w drukarni w Szczecinie.
,,Ziemia Gorzowska’’ drukuje te¿ w³asny dodatek telewizyjny. Kolporta¿em
pisma zajmuj¹ siê trzy gorzowskie firmy kolporterskie: Ruch, Kolporter
i Kamelot. Wp³ywy ze sprzeda¿y pisma daj¹ ok. 40 proc. dochodów, wiêkszoœæ
dochodów stanowi sprzeda¿ reklam3.
Mimo ¿e nak³ad pisma nie jest wysoki jak na potencjalne mo¿liwoœci miasta
i terenu by³ego województwa gorzowskiego, gazeta wydaje siê mieæ sta³¹
pozycjê na lokalnym rynku wydawniczym. Redakcja i wydaj¹ca j¹ spó³ka nie
s¹ instytucjami rozbudowanymi, nie maj¹ te¿ mo¿liwoœci kapita³owych do
rozszerzenia zasiêgu pisma. Posiadaj¹ jednak ludzi zainteresowanych, poprzez
udzia³ w³asnoœciowy lub sta³¹ pracê, rozwojem pisma i umocnieniem jego
pozycji na rynku. Najmocniejszym atutem pisma jest dwudziestoletnia tradycja
tytu³u oraz brak na terenie by³ego woj. gorzowskiego innego pisma o podobnym
charakterze.

4 - Tam¿e, nr 6, s. 8-9
1 - Np. o radnych Rady Miejskiej Gorzowa felietonista napisa³, ¿e s¹ zbiorowiskiem klasycznych g³upców i go³odupcami,
natomiast pisz¹c o prezydencie Gorzowa, Nikodemie Wolskim aluzyjnie porówna³ go do jego imiennika z powieœci T.
Do³êgi-Mostowicza.
2 - Lubuszanin (pseud.), Zysnarski odchodzi?, ,,Gorzowskie Co? Gdzie? Kiedy?’’ 1999, nr 7, s. 7. Tam te¿ zamieszczono kilka
krytycznych wypowiedzi gorzowskich dziennikarzy o kontrowersyjnej publicystyce J. Zysnarskiego.
3 - Rozmowa z redaktorem naczelnym, 3 listopada 1999 r.
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4. ,,Zastalowiec’’
Geneza tej zak³adowej gazety zwi¹zana by³a z atmosfer¹ postalinowskiej
odwil¿y w kraju oraz konkretnymi zmianami, które nast¹pi³y w 1954 r.
w najwiêkszym zielonogórskim przedsiêbiorstwie Zastal. Dyrekcja zak³adu
zobligowana uchwa³ami rz¹dowymi postanowi³a zwiêkszyæ nacisk na sprawy
bhp. Stefan Wachnowski, pracuj¹cy wczeœniej w komitetach partii, a w Zastalu
odpowiedzialny za bhp uzna³, ¿e poprawê bezpieczeñstwa i higieny pracy
bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ poprzez odpowiednie rozpropagowanie zasad bhp.1
Pomys³ utworzenia zak³adowej gazety popar³a organizacja zwi¹zkowa i partyjna.
Inicjatorzy przedsiêwziêcia mieli ju¿ pewne doœwiadczenie redakcyjne, m.in.
w 1954 r. wydali cztery numery ,,Kwartalnika Klubu Techniki i Racjonalizacji’’.
W komitecie organizacyjnym gazety, powo³anym przez wydzia³ propagandy
KW PZPR byli: Stefan Wachnowski, Jerzy Siciñski (,,Gazeta Lubuska’’),
Czes³aw Stêpieñ (KW PZPR)2.
Pierwszy numer ,,Zastalowca’’ ukaza³ siê w œrodê 1 grudnia 1954 r., na kilka
dni przed wyborami do rad narodowych. By³a to pierwsza gazeta zak³adowa
w województwie zielonogórskim. Pismo mia³o format A-4 i cztery strony
objêtoœci, nak³ad pierwszego numeru wynosi³ 800 egz. PóŸniejsze wydania
waha³y siê w granicach 400-800 egz. Redaktorem naczelnym by³ Stefan
Wachnowski, a funkcjê przewodnicz¹cego kolegium redakcyjnego pe³nili
kolejno: Jerzy Bryczkowski, Wojciech Lurc, Zbyszko £uczkiewicz (jednoczeœnie
fotoreporter pisma)3.
Od stycznia 1955 r. pismo ukazywa³o siê regularnie co dwa tygodnie
w nak³adzie 400 egzemplarzy. Liniê programow¹ z pierwszych lat funkcjonowania okreœla³ artyku³ z numeru jedenastego: Zak³adowa gazeta jest jedn¹
z form propagandy mobilizuj¹cej do wykonania naszych planów produkcyjnych,
jest te¿ jedn¹ z najskuteczniejszych form walki z brakoróbstwem, bumelanctwem
i marnotrawstwem. Dlatego winna siê ona staæ broni¹ w rêkach naszych sekretarzy
partyjnych i aparatu kierowniczego. Jak napisa³a badaczka dziejów pisma
w latach 1954-79 Maria JóŸwiak, w tym okresie ,,Zastalowiec’’ by³ bardziej
pismem dla za³ogi ni¿ pismem za³ogi4. Dominowa³a w nim tematyka produkcyjna,
realizacja planów, dzia³alnoœæ organizacji partyjnej, krytyka pijaków i z³odziei.

1 - Stefan Wachnowski, 20 lat Zastalowca, ,,Nado
odrze’’ 1974, nr 10, s. 4.
2 - Marek Musielak, Prasa Zielonogórska..., opr. cyt., s. 58.
3 - Zbyszko £uczkiewicz, Pocz¹tki by³y trudne lecz nie pozbawione uroku, ,,Zastalowiec’’ 1979, nr 15.
4 - Maria JóŸwiak, Zastalowiec - gazeta zak³adów Zastal w Zielonej Górze, praca magisterska napisana pod kierunkiem H.
Szczegó³y, Zielona Góra 1981, s.30.

Strona tytu³owa pierwszego numeru ,,Zastalowca’’ z 1 grudnia 1954 r.

Po dwóch latach nast¹pi³ pierwszy bilans dzia³alnoœci ,,Zastalowca’’. Okazj¹
do tego by³o wydanie piêædziesi¹tego numeru pisma (27 paŸdziernika 1956
r.). Dwie trzecie materia³ów stanowi³y publikacje cz³onków zespo³u redakcyjnego, pozosta³¹ czêœæ wype³nia³y teksty nadsy³ane przez korespondentów
zak³adowych. Od numeru 3. w piœmie pojawi³ siê kilkakrotnie kwartalny
dodatek ,,Racjonalizator’’, od numeru 6. o dwie strony zwiêkszono objêtoœæ
,,Zastalowca’’. Po paŸdziernikowych zmianach w 1956 r.1 od numeru 54.
z 1 grudnia zmieni³a siê nieco graficzna ornamentyka winiety tytu³owej,
a informacjê Pismo KZ PZPR, Rady Zak³adowej i Dyrekcji Zak³adów im. M.
Nowotki w Zielonej Górze, zast¹piono podtytu³em Pismo Za³ogi Zak³adów im.
M. Nowotki w Zielonej Górze2. Jednoczeœnie zwiêkszy³ siê format pisma (do
31 x 46 cm), dokonano te¿ zmian w sk³adzie kolegium redakcyjnego. G³ówn¹
rolê w pracach redakcyjnych odgrywa³ Stefan Wachnowski, który od 1959 r.
by³ jedynym etatowym pracownikiem redakcji. Jednak rok póŸniej przeszed³
do pracy w ,,Gazecie Zielonogórskiej’’, a jego miejsce na stanowisku redaktora

1 - W okresie gor¹cej atmosfery wywo³anej paŸdziernikowymi zmianami ukaza³o siê nadzwyczajne wydanie ,,Zastalowca’’ z 14
listopada 1956 r. poœwiêcone powo³aniu tymczasowej Rady Robotniczej.
2 - Od nr 17 z 1958 r. podtytu³ zmieniono na Pismo Komitetu Zak³adowego PZPR.... . Od wydania z 22 lipca 1960 r. zmieniono
grafikê liter w winiecie i do tytu³u dodano symbol produkcji zak³adu: wagon, a od nr 16/1962 zamiast wagonu umieszczono
znak firmowy Zastalu. Kolejna poprawka winiety nast¹pi³a w jubileuszowym wydaniu z okazji dziesiêciolecia pisma 1 grudnia
1964 r.
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naczelnego ,,Zastalowca’’ zaj¹³ Janusz Tomiñski - cz³onek kolegium redakcyjnego od 1954 r. Oprócz niego w ci¹gu pierwszych kilkunastu lat funkcjonowania
pisma, w redagowaniu uczestniczyli: Feliks Szkatu³a (od 1965 r. szef pisma),
Jadwiga Sobecka, Wojciech Lurc (sekretarz redakcji), Jan Baranowski. W latach
szeœædziesi¹tych przez kolegium redakcyjne przewinê³o siê jeszcze kilku innych
redaktorów (m.in. Hieronim Rutkowski), ale mimo tych rotacji zespó³
,,Zastalowca’’ oceniany by³ jako kadrowo stabilny1. Zewnêtrznym przejawem
tej stabilnoœci by³y rubryki utrzymuj¹ce siê w ,,Zastalowcu’’ przez wiele lat.
By³y to m. in.: ,,Kolumna m³odzie¿owa’’ - redagowana od 1956 r. do lat
osiemdziesi¹tych, ,,Kronika bhp’’ - od 1957 r. ,,Poznajmy prawo pracy’’ - od
1963 r.
Podobnie jak inne gazety zak³adowe ,,Zastalowiec’’ prezentowa³ firmê
poprzez ukazanie ¿yciorysów ludzi zwi¹zanych z przedsiêbiorstwem. Temu
celowi s³u¿y³y rubryki: ,,Ludzie dziesiêciolecia’’ - redagowana od nr 5/1955 r.
w zwi¹zku z dziesi¹t¹ rocznic¹ istnienia zak³adu; ,,Zastalowcy s¹ nie tylko
w Zastalu’’ - prezentowa³a dalsze losy pracowników zak³adu; ,,Kronika
rodzinna’’ - informowa³a o wa¿nych wydarzeniach rodzinnych, takich jak
urodziny dzieci, œluby, zgony; ,,Zastalowiec sportowy’’ to relacje z ¿ycia
sportowego pracowników przedsiêbiorstwa i zak³adowych klubów. Ostatnie
trzy rubryki pojawi³y siê w 1958 r., natomiast w latach szeœædziesi¹tych do³¹czy³y
do nich nowe: ,,K¹cik emerytów i rencistów’’ i ,,Zastalowskie portrety
pionierów’’. Od 1970 r. zaczêto przypominaæ fragmenty starych artyku³ów
z ,,Zastalowca’’.
Gazeta nie mia³a charakteru zak³adowego panegiryku. Oczywiœcie krytyka
nadrzêdnych instytucji: dyrekcji, komitetu zak³adowego partii i rady zwi¹zkowej,
nie by³a w piœmie mo¿liwa, poza sporadycznymi przypadkami. Tym niemniej
starano siê piêtnowaæ ró¿ne negatywne sytuacje i patologiczne przejawy ¿ycia
na terenie przedsiêbiorstwa. Temu celowi mia³a s³u¿yæ rubryka ,,Nasze
piekie³ko’’ istniej¹ca od 1964 r., w której wymieniano pe³ne dane osobowe
negatywnych bohaterów opisywanych zdarzeñ.
Pismo mia³o coraz wiêcej czytelników. W latach 1960-65 nak³ad ,,Zastalowca’’
wzrós³ z tysi¹ca do 2,5 tys. egz. Od numeru 15. z 21 lipca 1962 r. zwiêkszony
zosta³ format pisma do 46,5 x 31 cm. Dwa jubileusze gazety - wydanie
dwusetnego numeru pisma z 13 kwietnia 1963 r. oraz dziesiêciolecie redakcji
obchodzone w grudniu 1964 r. - sta³y siê okazj¹ do przyznania odznaczeñ
resortowych oraz nades³ania wielu listów gratulacyjnych. Pozytywn¹ wzmiankê
na temat ,,Zastalowca’’ zamieœci³ m.in. krajowy organ zwi¹zkowy ,,G³os Pracy’’,
a gazeta zak³adowa ,,G³os FSC’’ uzna³a zielonogórskie pismo za najlepsz¹
gazetê zak³adow¹ w Polsce2. Wzrost notowañ pisma zbieg³ siê z tworzeniem
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regulacji prawnych dla tego typu inicjatyw. Uchwa³y Centralnej Rady Zwi¹zków
Zawodowych z 1966 r., zarz¹dzenia Ministerstwa Przemys³u Ciê¿kiego, a tak¿e
warunki okreœlone w uk³adach zbiorowych wzmacnia³y rangê pism zak³adowych.
Na tej podstawie ,,Zastalowiec’’ zosta³ przekszta³cony w organ samorz¹du
robotniczego, opracowano regulamin pracy redakcji i przydzielono jej nowy
lokal.
Lata siedemdziesi¹te przynios³y najwiêkszy rozkwit pisma, które wraz
z ca³ym Zastalem prze¿ywa³o swój najlepszy okres. Nak³ad wynosi³ 3,5 tys.
egz. W zespole redaktorów i wspó³pracowników nast¹pi³a zmiana pokoleniowa.
Poza redaktorem naczelnym ze starego zespo³u pozosta³ sekretarz redakcji
Czes³aw Siuba oraz Bogus³aw Grabowski. Od 1975 r. pismo tworzy³o wspólnie
z zak³adowym radiowêz³em komórkê prasowo-radiow¹. W tym czasie
,,Zastalowiec’’ mia³ trzydziestu wydzia³owych korespondentów i 25 kolporterów1. W trzydziestym roku dzia³alnoœci pismo odnios³o najwiêkszy sukces
w swej historii. W ogólnokrajowym konkursie dla gazet lokalnych, w którym
uczestniczy³o 210 tego typu pism, zaj¹³ drugie miejsce. Po 25 latach redakcja
tak wspomina³a to wydarzenie: Kiedy wiadomoœæ o drugiej lokacie ,,Zastalowca’’
dotar³a do Zastalu - pisa³a o tym prasa, równie¿ centralna - dyrektor Aleksander
Tworowski wezwa³ na dywanik redaktora naczelnego Wac³awa Borkowskiego,
mocno uœcisn¹³ mu d³oñ (mia³ dyrektor Tworowski czym uœcisn¹æ) i kaza³
odmaszerowaæ... do kasy!2
W tym samym roku gazeta z entuzjazmem donosi³a o wykonaniu rocznego
planu ju¿ 21 grudnia, podkreœlaj¹c fakt, i¿ 72 proc. produkcji przedsiêbiorstwa
sz³o na eksport. Ale nawet w latach najwiêkszej prosperity ,,Zastalowiec’’ mia³
k³opoty z barierami utrudniaj¹cymi pracê redakcji pism zak³adowych, takimi
jak uzale¿nienie od dyrekcji, polityczne serwituty na rzecz KZ PZPR,
ograniczony charakter krytyki. Ponadto tak jak ka¿de wydawnictwo, równie¿
,,Zastalowiec’’ nara¿ony by³ na utarczki z cenzur¹. Specyfikê wspó³pracy z t¹
instytucj¹ w latach siedemdziesi¹tych tak wspomina³ redaktor naczelny:
Godzina 2.30, noc z pi¹tku na sobotê. Telefon domowy u redaktora. Po drugiej
stronie, œci¹gniêty do drukarni jej kierownik i dr¿¹cy g³os w s³uchawce:
,,Zastalowiec’’ zostaje zdjêty z maszyny rotacyjnej, jutro mo¿e siê nie ukazaæ,
poniewa¿ pan cenzor wstrzyma³ jego druk. Co siê sta³o panie cenzorze - pyta
zaspany redaktor. To nie na telefon s³yszy w odpowiedzi, przyje¿d¿ajcie to
zobaczycie... . Redaktor oczywiœcie jedzie i swoje zdziwione ga³y wlepia w notatkê
pomieszczon¹ na stronie sportowej, otoczon¹ czerwon¹ obwódk¹ cenzorsk¹.
I czyta. Pi³karze Lechii do przerwy mieli zdecydowan¹ przewagê i udowodnili to

2 - M. JóŸwiak, Zastalowiec..., opr., cyt., s. 35-36.
1 - Tak¹ opiniê wyra¿a, m. in. M. Józwiak, Zastalowiec..., (opr., cyt., s. 35), oceniaj¹c funkcjonowanie ,,Zastalowca’’ na tle innych
gazet zak³adowych w kraju.
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1 - Andrzej Bobowski, ,,Zastalowiec’’ - gazeta zielonogórskiego ,,Zastalu’’, [w:] Rola prasy..., opr. cyt. s. 95.
2 - Najwiêkszy sukces, ,,Zastalowiec’’ 1999, nr 10, s. 4.
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prowadzeniem. Po przerwie losy meczu odmieni³y siê. Teraz do g³osu doszli
wojskowi z ¯agania... . Ile to razy redaktorze trzeba wam t³umaczyæ, ¿e wojska
w ¯aganiu nie by³o i nie ma - triumfuje cenzor. Redaktor oczywiœcie daje za
wygran¹. S³owo ,,wojskowi’’ zmienia na zawodnicy, stawia parafê i piecz¹tkê.
Maszyna rotacyjna zostaje uruchomiona... . Sprawa mia³a jednak ci¹g dalszy.
Po kilku miesi¹cach na bardzo wa¿nej naradzie, w bardzo wa¿nym budynku
dowiaduje siê redaktor, ¿e ,,Zastalowcowi’’ równie¿ przytrafi³a siê wpadka ,,braku
czujnoœci...’’1 .
W odró¿nieniu od wielu innych pism zak³adowych, które przejmowa³y rolê
wydawnictw lokalnych, ,,Zastalowiec’’ pozosta³ przede wszystkim pismem
jednego przedsiêbiorstwa. Dlatego redakcja mia³a racjê, pisz¹c w jubileuszowym
wydaniu, ¿e ,,Zastalowiec’’ to bezsprzecznie najwierniejsza kronika wydarzeñ
zak³adu2. Mimo zmieniaj¹cych siê warunków zewnêtrznych oraz kryzysów
wewn¹trzzak³adowych pismo utrzyma³o niezmiennie ¿ywy styl redagowania,
obiektywizm, wszechstronny charakter publicystki, ró¿norodnoœæ dziennikarskiej wypowiedzi. Oprócz roli informacyjnej ,,Zastalowiec’’ spe³nia³ tak¿e wiele
zadañ integruj¹cych za³ogê (np. poprzez prowadzenie od 1978 r. wyborów
,,Zastalowca Roku’’).
Na prze³omie 1980 i 1981 r. w zak³adzie przeprowadzone zosta³y badania
dotycz¹ce czytelnictwa pisma3. Spoœród 100 respondentów 75 proc. odpowiada³o,
¿e systematycznie czyta ,,Zastalowca’’, zaledwie 3 proc. przyznawa³o, ¿e pismo
czyta rzadko. Respondenci odpowiadali te¿ na pytania dotycz¹ce przynale¿noœci
organizacyjnej. Uzyskane wyniki wskazywa³y, ¿e wœród cz³onków NSZZ
,,Solidarnoœæ’’ ,,Zastalowiec’’ mia³ liczniejsz¹ grupê czytelników (84 proc.),
ni¿ wœród cz³onków PZPR (76 proc.). Z tej ankiety wynika, ¿e pracownicy
wysoko oceniali swoj¹ zak³adow¹ gazetê, preferuj¹c przede wszystkim serwis
informacyjny dotycz¹cy ludzi i spraw socjalno-bytowych. Wœród s³aboœci
wymieniano nieregularn¹ czêstotliwoœæ ukazywania siê pisma. By³ to rzeczywiœcie
istotny mankament, poniewa¿ redakcji nie zawsze udawa³o siê utrzymaæ
dwutygodniowy cykl wydawniczy. Od 1975 r. pismo wydawano 20-22 razy
w roku, a w latach 1979-80 - piêtnaœcie razy. Nieregularny cykl wydawniczy
oraz k³opoty z zapewnieniem odpowiedniej iloœci papieru powodowa³y wahania
nak³adu pisma w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych, w granicach 2800-3500
egz. W tym czasie liczba pracowników Zastalu kszta³towa³a siê na poziomie
3500 osób, zak³ad mia³ te¿ grupê ok. 500 emerytów. Redakcja ,,Zastalowca’’
i radiowêze³ zak³adowy tworzy³y wspóln¹ komórkê w dziale organizacyjnym
podleg³ym bezpoœrednio dyrektorowi naczelnemu. Trzyosobowy zespó³, oprócz
1 - Wszechw³adna cenzura, ,,Zastalowiec’’ 1999, nr 10.
2 - 25 lat w s³u¿bie za³ogi, ,,Zastalowiec’’, 1979, nr 15.
3 - Badania przeprowadzi³a M. JóŸwiak w ramach zbierania materia³ów do pracy magisterskiej. Cytowane wyniki pochodz¹
z tej¿e pracy, s. 59-60.
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redaktora naczelnego, tworzyli: Anna Gilewicz - redaktor techniczny i Zbigniew
WoŸniak - sekretarz redakcji. W sk³ad dziewiêcioosobowego spo³ecznego
kolegium redakcyjnego wchodzili przedstawiciele zwi¹zków zawodowych,
partii i organizacji m³odzie¿owych. Jednak ich wk³ad w dzia³alnoœæ redakcyjn¹
by³ niewielki. Ok. 60 proc. materia³ów dostarczali do redakcji korespondenci,
wœród których by³o kilkunastu sta³ych wspó³pracowników. W 1979 r. grono
wspó³pracowników redakcji liczy³o 30 osób, a dalszych 25 pracowników Zastalu
zajmowa³o siê kolporta¿em pisma1. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e w proces
powstawania ,,Zastalowca’’ zaanga¿owanych by³o od 50 do 100 pracowników
przedsiêbiorstwa. Pismo od pocz¹tku drukowane by³o w Zielonogórskich
Zak³adach Graficznych2.
Wielkim sprawdzianem dziennikarskiej rzetelnoœci oraz roli pisma w zak³adowej spo³ecznoœci by³ pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych. W czasie rozmów
przedstawicieli pracowników z dyrekcj¹ pojawi³o siê ¿¹danie ,,og³oszenia
postulatów w gazecie zak³adowej’’3. Redaktor naczelny stara³ siê utrzymaæ
bezstronnoœæ pisma w trudnym okresie konfliktów spo³ecznych i politycznych.
W jednym wydaniu na pierwszej stronie musia³y siê zmieœciæ trzy g³ówne
informacje: ,,NSZZ Solidarnoœæ wybra³ swoje komisje’’, ,,Wybory w zwi¹zkach
bran¿owych’’, ,,Partia w dzia³aniu’’4. ,,Zastalowiec’’ opublikowa³ te¿ materia³y
o poœwiêceniu sztandaru zak³adowej ,,Solidarnoœci’’, a tak¿e relacjê z wizyty
Lecha Wa³êsy w Zastalu.
Artyku³ o Wa³êsie ukaza³ siê w ostatnim wydaniu ,,Zastalowca’’ przed stanem
wojennym, by³ to nr 11 z 28 listopada 1981 r. Nastêpny numer wydrukowano
z dat¹ 30 czerwca 1982 r., po tym jak ,,Zastalowiec’’ znalaz³ siê w grupie 112
pism zak³adowych, które uzyska³y zgodê krajowej cenzury na wznowienie
dzia³alnoœci. Pierwszy artyku³ wstêpny by³ przyk³adem trudnoœci, jakie musia³
pokonaæ zespó³ i jego szef w pracy nad stworzeniem kompromisu umo¿liwiaj¹cego normalne wydawanie gazety w nienormalnych warunkach. A ¿e to
trudne zadanie by³o mo¿liwe do wykonania, œwiadczy o tym m.in. treœæ tego
artyku³u. Nie ma w nim krzty entuzjazmu do nowych porz¹dków, co czêsto
mo¿na by³o znaleŸæ w ówczesnej prasie. Redakcja w smutku i niemal¿e
rezygnacji konstatowa³a pora¿kê idei porozumienia narodowego, bez zbêdnych
ozdobników odnotowa³a obecnoœæ komisarza wojskowego w Zastalu oraz
informowa³a o zmianach personalnych w dyrekcji. Liniê programow¹ dzia³ania
redakcji w nowych warunkach okreœla³ akapit mówi¹cy o [...] œwiate³ku w tunelu,

1 - M. Musielak, Prasa zielonogórska,... opr. cyt. s. 60.
2 - M. JóŸwiak, Zastalowiec..., opr., cyt., s. 41.
3 - ,,Zastalowiec’’ 1980, nr 13, s. 3. Opublikowanie 300 postulatów za³ogi Zastalu zajê³o ca³¹ trzeci¹ stronê pisma. W tym
samym wydaniu W. Borkowski relacjonowa³ tworzenie nowego zwi¹zku zawodowego w niezwyk³ym reporta¿u Cztery
godziny z wypiekami na twarzy.
4 - ,,Zastalowiec’’ 1980, nr 15, s. 1.
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które dziœ zaledwie siê jarzy nie mdleje w zupe³nej bezradnoœci... [...]. Szukania
tych œwiate³ek, tych impulsów na naszym zastalowskim podwórku (nie bêdziemy
siê przecie¿ bawiæ w wielk¹ politykê) chce siê równie¿ podj¹æ redakcja
,,Zastalowca’’1.
W latach osiemdziesi¹tych pismo ukazywa³o siê co miesi¹c w nak³adzie 2-3
tys. egz. i najczêœciej w objêtoœci 6 s. Wiêcej by³o informacji politycznych:
o dzia³alnoœci KZ PZPR, tworzeniu PRON i nowych zwi¹zków zawodowych.
W 1984 r. powrócono do idei wyborów ,,Zastalowca Roku’’, a z okazji wejœcia
zak³adowej dru¿yny koszykarskiej do ekstraklasy wydano specjalny numer
,,Zastalowca Sportowego’’. W latach 1987-88 pismo ukazywa³o siê co dwa
tygodnie. W 1989 r. powróci³a tematyka solidarnoœciowa, a jednoczeœnie
zaczê³y siê pojawiaæ symptomy zasadniczych zmian w funkcjonowaniu
gospodarki. ,,Zastalowiec’’ ¿egna³ stary ustrój, m.in. zamieszczaj¹c wywiad
z ostatnim komendantem ORMO, tu¿ po rozwi¹zaniu tej organizacji. Z kolei
narodziny kapitalizmu w Zastalu witane by³y cyklem artyku³ów o przygotowaniach do przekszta³cenia zak³adu w spó³kê akcyjn¹2. Zmiany dotknê³y te¿
,,Zastalowca’’ i nie dotyczy³o to tylko podtytu³u winiety3. W 1990 r. ukaza³o
siê 9 numerów pisma, format zmniejszony zosta³ do rozmiarów 25 x 35 cm,
objêtoœæ rzadko by³a wiêksza ni¿ cztery strony, pogorszy³a siê te¿ jakoœæ
papieru, a nak³ad spad³ do ok. 1500 egz. Z tego kryzysu ,,Zastalowiec’’ zacz¹³
wychodziæ w 1994 r., gdy redakcja skomputeryzowa³a proces sk³adu i przygotowania pisma do druku. Przez ca³y czas utrzymano czteroszpaltowe ³amanie
stron oraz poziomy druk ostatniej strony maj¹cej charakter rozrywkowy,
wzorowany nieco na krakowskim ,,Przekroju’’. Nadal te¿ informacje górowa³y
nad publicystyk¹.
Przekszta³cenie Zastalu w spó³kê akcyjn¹ wymaga³o tak¿e odpowiednich
uregulowañ prawnych w stosunku do gazety zak³adowej. Pismo zosta³o
zarejestrowane s¹downie 18 marca 1994 r., natomiast wewnêtrzne zasady
funkcjonowania redakcji w zak³adzie okreœla³a Instrukcja Ramowa wydana
przez zarz¹d spó³ki. Wynika z niej, ¿e redakcja jest samodzieln¹ komórk¹
organizacyjn¹ podlegaj¹c¹ bezpoœrednio cz³onkowi zarz¹du. W sk³ad spo³ecznego kolegium redakcyjnego wchodz¹ przedstawiciele zarz¹du spó³ki z o.o.
,,Zastal - Wagony’’ i redaktor naczelny. O wytypowaniu cz³onków kolegium
decyduje zarz¹d. W instrukcji okreœlony zosta³ zakres dzia³ania czasopisma
(informowanie, upowszechnianie wiedzy, prezentowanie dzia³añ zarz¹du),
objêtoœæ (6-8 s.) oraz zasady finansowania. Podkreœlono tak¿e zasadê wspó³pracy

1 - ,,Zastalowiec’’ 1982, nr 1, s. 1.
2 - Sam ryzykujê najwiêcej (wywiad z wicedyrektorem d/s przekszta³ceñ). ,,Zastalowiec’’ 1989, nr 19.
3 - Od nr 2(749) z 1990 r. podtytu³ ,,Zastalowca’’ brzmi: Pismo Zastalu Zielona Góra. Natomiast zmiany nazwy wydawcy pisma
publikowane w stopce zwi¹zane by³y z przekszta³ceniami przedsiêbiorstwa. Od nr 5 (777) z 15 X - 15 XI 1993 r. brzmi:
Zastalowiec - pismo Spó³ki Akcyjnej ,,Zastal’’ w Zielonej Górze.
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,,Zastalowiec’’ jest obecnie najstarszym pismem zak³adowym w województwie

redakcji ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi holdingu. Po przejœciu
Wac³awa Borkowskiego* na emeryturê w 1997 r., zrezygnowano ze stanowiska
redaktora naczelnego. Informacja ze stopki g³osi, i¿ pismo redaguje kolegium,
choæ nadal zajmuje siê tym Wac³aw Borkowski. Zastal zleca opracowanie
merytoryczne, techniczne i druk spó³ce cywilnej ,,Mag’’ w Zielonej Górze1.
Rocznicowe wydanie z okazji 50-lecia Zastalu przynios³o wspomnieniowe
reporta¿e redaktora naczelnego z prze³omowych momentów w dziejach
zak³adu: Jak siê rodzi³a Solidarnoœæ, Jak siê koñczy³a przewodnia si³a2.
,,Zastalowiec’’ w latach dziewiêædziesi¹tych nie podejmowa³ tematyki
politycznej. Podczas kampanii wyborczych 1993 i 1998 r. prezentowano
kandydatów, którzy byli pracownikami przedsiêbiorstwa. Serwisy informacyjne
rejestrowa³y ¿ycie zak³adu, a w publicystyce pojawia³y siê czêsto materia³y
o przekszta³ceniach w³asnoœciowych Zastalu (np. rubryka ,,ABC dla akcjonariuszy’’). Na wysoki poziom oraz nies³abn¹c¹ popularnoœæ ,,Zastalowca’’
sk³ada siê dziœ nie tylko 46-letnia tradycja, ale równie¿ profesjonalizm,
kwalifikacje, talent i doœwiadczenie Wac³awa Borkowskiego, który redaguje
pismo nieprzerwanie od 1969 r.

1 - Rozmowa z W. Borkowskim, 20 maja 2000 r.
2 - ,,Zastalowiec’’ 1995, nr 7 (797).
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5. ,,Stilon Gorzowski’’
Najstarsze pismo w Gorzowie Wielkopolskim, jego historia zwi¹zana jest
z dziejami najwiêkszego przedsiêbiorstwa w regionie. Dzieje pisma mo¿na
podzieliæ na trzy zasadnicze okresy Pierwszy: od momentu powstania, do
wprowadzenia stanu wojennego. Drugi to lata 1982-90 kiedy pismo wkrótce
po wznowieniu edycji przesz³o pod dyspozycjê RSW. Trzeci etap trwa do dziœ
i zwi¹zany jest z przemianami, jakie w tym czasie zachodzi³y w Stilonie.
Numer pierwszy pisma ukaza³ siê w lutym 1958 r. Wydawc¹ by³a Rada
Robotnicza i Dyrekcja Gorzowskich Zak³adów W³ókien Sztucznych, a od
listopada Samorz¹d Robotniczy. Do 1966 r. ,,Stilon Gorzowski’’ by³ miesiêcznikiem, nastêpnie od 1967 r. dwutygodnikiem. Format A-3 utrzyma³ siê do
1976 r., póŸniej powiêkszono go do B-3. Objêtoœæ waha³a siê od 4 do 12 s. (w
numerach œwi¹tecznych i jubileuszowych 16 s.). Nak³ad w granicach 1500-2000
egz., a w latach 1980-81 zbli¿y³ siê do 3 tys.1 Pismo drukowano w Gorzowskiej
Drukarni Akcydensowej, a okresowo korzystano z us³ug zak³adów poligraficznych w Zielonej Górze i Poznaniu. Kolporta¿ odbywa³ siê na terenie
przedsiêbiorstwa, a od 1961 r. czêœæ nak³adu sprzedawano na terenie miasta.
Kolejnymi redaktorami naczelnymi pisma byli: Florian Nowicki, Zenon
£ukasiewicz (od 1959 r.), Stefania Kie³basiewicz (od 1963 r.), Kazimierz
Wachnowicz (od 1964 r.), Wojciech Sadowski (od 1965 r.), Henryk Krysiak
(od 1966 r.), Urszula Maciñska (od 1967 r.), Stefan Cieœla (1978-81).
W funkcjonowaniu redakcji du¿e znacznie mieli tak¿e przewodnicz¹cy kolegium
redakcyjnego oraz inni wspó³twórcy pisma pe³ni¹cy funkcje redakcyjne:
redaktor techniczny, sekretarz redakcji, fotoreporter oraz redaktorzy. W latach
1958-81 w tej grupie by³o ok. 60-70 osób.
W artykule inauguracyjnym nakreœlono liniê programow¹ pisma: zajmowanie
siê sprawami przedsiêbiorstwa i ludzi tu zatrudnionych. Pismo mia³o nie tylko
informowaæ, ale równie¿ kszta³towaæ poziom wiedzy fachowej i kultury
przemys³owej za³ogi. Pod wzglêdem technicznym by³o typow¹ gazet¹ zak³adow¹,
jedn¹ z kilku ukazuj¹cych siê wówczas w woj. zielonogórskim2.
Historia stilonowskiej gazety nie ogranicza siê tylko do funkcjonowania
redakcji w ramach przedsiêbiorstwa. Poniewa¿ do koñca lat siedemdziesi¹tych
Gorzów Wlkp. nie posiada³ w³asnego wydawnictwa prasowego, st¹d te¿ ,,Stilon
Gorzowski’’ spe³nia³ zadania pisma œrodowiskowego. O tym, ¿e z roli wywi¹zywa³
siê bardzo dobrze, œwiadcz¹ akcje inicjowane przez redakcjê na rzecz miasta
1 - Prasa Gorzowska..., opr., cyt., s. 52, 124.
2 - Cezary Œliwiñski, Rocznicowe powroty (1), ,,Stilon Gorzowski’’ 1999, nr 4, s. 8-9.

W okresie niepokojów robotniczych w Polsce (pocz¹tek lata 1976 r.) ,,Stilon Gorzowski’’
relacjonowa³ przede wszystkim dzia³alnoœæ PZPR

i regionu, wspó³praca przedstawicieli wielu œrodowisk, listy nadsy³ane do
redakcji. Jak napisano w syntezie dziejów gazety za lata 1958-76: [...] wœród
lubuskich ,,ludzi pióra’’ zwi¹zanych z Gorzowem do po³owy lat siedemdziesi¹tych
- a s¹ to dziœ autorzy licz¹cy siê czêsto nie tylko w regionie - trudno znaleŸæ takich,
którzy nie publikowaliby wczeœniej na ³amach ,,Stilonu Gorzowskiego’’1.
W latach 1958-81 ewolucja pisma widoczna by³a nie tylko w zmianach
zachodz¹cych w stopce redakcyjnej, gdzie przybywa³o nazwisk ludzi posiadaj¹cych doœwiadczenie i kwalifikacje potrzebne do redagowania gazety.
O doskonaleniu siê pisma œwiadczy³a przede wszystkim jego publicystyka.
Kolejnym zespo³om redaguj¹cym ,,Stilon’’ udawa³o siê wnosiæ coraz to nowe,
interesuj¹ce formy przekazu z zachowaniem poszanowania dla tradycji i ci¹g³oœci
edytorskiej. Natomiast negatywny wp³yw na poziom pisma mia³ technokratyczny
charakter niektórych publikacji oraz nadmiar problematyki ekonomicznej2.
Autorka pracy monograficznej na temat ,,Stilonu Gorzowskiego’’ z 1979 r.
wskaza³a wady pisma polegaj¹ce na nazbyt sprawozdawczym, referatowym
stylu wielu materia³ów: [...] S¹ to najczêœciej relacje naje¿one licznymi
wskaŸnikami, d³ugie listy nazwisk ludzi wybranych, mianowanych, zabieraj¹cych
g³os na kolejnych naradach. Zbyt rzadko wystêpuj¹ próby problemowego ujêcia
tematu, zaprezentowania ró¿nych opinii [...]. Nie powraca siê do podejmowanych
zagadnieñ, nie próbuje siê œledziæ , jak s¹ one wdra¿ane do praktyki. Poci¹ga to
za sob¹ ,,wszystkoizm’’ tematyczny, gazeta w zbyt ma³ym jeszcze stopniu stanowi

1 - Teresa Kozubal, Gazeta zak³adowa Stilon Gorzowski Zak³adów W³ókien Chemicznych ,,Chemitex’’ - Stilon w Gorzowie
Wielkopolskim (próba monografii), praca magisterska, promotor: H. Szczegó³a, Zielona Góra 1979, cyt. za: Prasa
Gorzowska..., opr. cyt. s. 58.
2 - Z badañ iloœciowych T. Kozubal jednoznacznie wynika spadek zainteresowania redakcji sprawami kultury i oœwiaty oraz
zwiêkszenia siê liczby publikacji produkcyjno-gospodarczych.
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forum, na którym wypowiadaliby siê pracownicy. Jest jednokierunkowym Ÿród³em
informacji, praktycznie tylko ,,z góry w dó³’’1. Mimo tych wad, charakterystycznych
dla wielu pism zak³adowych, ,,Stilon’’ ceniony by³ zarówno w przedsiêbiorstwie,
jak i w lokalnym œrodowisku. W 1977 r. ju¿ po dwóch latach istnienia nowego
województwa pismo otrzyma³o odznaczenie ,,Za zas³ugi dla rozwoju województwa gorzowskiego’’2.
Po sierpniu 1980 r., w nowych warunkach spo³eczno-politycznych zmieni³
siê charakter publicystyki ,,Stilonu’’. Pismo stara³o siê dokumentowaæ proces
zachodz¹cych w zak³adzie (i w regionie) zmian, zwi¹zanych g³ównie z powstaniem nowego zwi¹zku zawodowego. Ponadto ,,Stilon’’ , tak jak wiele gazet,
korzystaj¹c z rozluŸnienia cenzury i partyjnego nadzoru nad pras¹, decydowa³
siê na wiêcej krytycznych publikacji. Ju¿ jesieni¹ 1980 r. w gazecie ukaza³y siê
dwa artyku³y Mieczys³awa Miszkina o zak³adzie miêsnym w Gorzowie Wlkp:
Zuchwa³oœæ i tolerancja oraz Klimaty bezprawia. Teksty te wywo³a³y olbrzymi
rezonans3. PóŸniej nie by³o ju¿ równie aferowych artyku³ów, a ,,Stilon’’ skupi³
siê bardziej na sprawach zak³adowych. Ostatni przed og³oszeniem stanu
wojennego numer pisma (22), ukaza³ siê z dat¹ 30 listopada 1981 r.
Wznowienie edycji nast¹pi³o 1 paŸdziernika 1982 r. Prawie ca³y sk³ad
osobowy redakcji przeszed³ do innych gazet i czasopism, b¹dŸ rozwi¹za³ stosunek
s³u¿bowy z zak³adem z innych powodów - ubolewa³ przewodnicz¹cy kolegium
redakcyjnego Jan Jankowski w pierwszym ,,powojennym’’ numerze ,,Stilonu’’.
Czterostronicowe wydanie ,,Stilonu’’ zredagowali: Urszula Maciñska, Mieczys³aw Miszkin, W³adys³awa Nowogórska, Ryszard Talaska. Dotychczasowy
szef redakcji, Stefan Cieœla odszed³ do ,,Gazety Lubuskiej’’, nowym redaktorem
naczelnym zosta³ Janusz Trzcianka, którego w 1985 r. zmieni³ na tym
stanowisku Cezary Œliwiñski. Pozosta³ ten sam format pisma, a objêtoœæ
ukszta³towa³a siê na poziomie oœmiu stron, z nielicznymi wyj¹tkami. Nak³ad
po pocz¹tkowych próbach odbudowania jego dawnego poziomu, w 1984 r.
osi¹gn¹³ 2540 egz., a póŸniej zacz¹³ siê zmniejszaæ. Nie uda³o siê zwiêkszyæ
czêstotliwoœci i ,,Stilon’’ pozosta³ dwutygodnikiem, mimo, ¿e w 1982 r.
planowano wydawanie go co tydzieñ. Natomiast zasadnicz¹ zmian¹, która
nast¹pi³a po wznowieniu edycji, by³o przejêcie roli wydawcy przez Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe RSW. Odby³o siê to w drodze porozumienia
miêdzy w³adzami zak³adu a dyrekcj¹ RSW w Zielonej Górze. W latach 1984-85
pismo szerzej informowa³o o sprawach przedsiêbiorstwa, zwiêkszy³a siê iloœæ

1 - T. Kozubal, opr. cyt., s. 128.
2 - APGW, Akta KW PZPR, zespó³: Wydzia³ Ideologiczny, sygn. 551, k. 157.
3 - Dyrektor zak³adów miêsnych (bêd¹c ju¿ na zwolnieniu chorobowym z powodu zawa³u serca) nades³a³ list - skargê do KW
PZPR, w którym okreœli³ teksty zamieszczone w ,,Stilonie’’: cyklem polowañ na czarownice. Drugi list w tej sprawie zosta³
podpisany przez kilku pracowników przedsiêbiorstwa. Oba znajduj¹ siê w Archiwum Pañstwowym w Gorzowie Wlkp. APGW,
zespó³: Wydzia³ Ideologiczny, sygn. 563, k. 100.
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reporta¿y, artyku³ów biograficznych. Wiêcej by³o sportu, porad, k¹cików dla
czytelników (np. rubryka ,,Robotnicze strofy’’). Pismo anga¿owa³o siê te¿, tak
jak dawniej, w sprawy miasta, rozpoczynaj¹c m.in. szczególnie wartoœciowy
cykl: ,,Prezentujemy twórców gorzowskiej kultury’’. Z okazji rocznic i wydarzeñ
publikowano specjalne wk³adki, pojawi³y siê korespondencje w³asne z zagranicy
oraz prezentacje wspó³pracuj¹cych ze Stilonem przedsiêbiorstw1. Rozk³ad
tekstu nie by³ przypadkowy. Poszczególne strony mia³y swój tradycyjny
charakter. Prawie po³owê materia³ów dostarczali wspó³pracownicy redakcji
(g³ównie z zak³adu). Cech¹ ogóln¹ publikacji ,,Stilonu Gorzowskiego’’ jest
przestrzeganie - wbrew wewn¹trzzak³adowym opiniom - nale¿ytych proporcji
tematycznych oraz wywa¿enie treœci krytycznych do niezbêdnego minimum - tak
charakteryzowa³ w 1985 r. pismo jego redaktor naczelny2.
W latach 1986-90 redakcja pod nowym kierownictwem stara³a siê utrzymaæ
dotychczasowy poziom pisma. W tym okresie obok znanych ju¿ cz³onków
redakcji, (jak M. Miszkin, nauczyciel jêzyka polskiego w szkole œredniej,
sekretarz redakcji, niezwykle aktywny dziennikarz, a tak¿e publicysta Zenon
Nowopolski oraz fotoreporter Stanis³aw Osêkowski), pojawiaj¹ siê autorzy,
którzy w nastêpnych latach byli czo³ówk¹ gorzowskiego dziennikarstwa: Jagoda
Bokuniewicz i Arleta Nalewajko3. W 1988 r., z okazji trzydziestej rocznicy
powstania pisma redakcja otrzyma³a wiele wyrazów uznania ze strony w³adz
przedsiêbiorstwa oraz gazet Ziemi Lubuskiej4.
Jednak ju¿ w nastêpnym roku okaza³o siê, ¿e gazeta nie uniknie zawirowañ
zwi¹zanych z wielkimi zmianami jakie rozpoczê³y siê w Polsce. ,,Stilon
Gorzowski’’ doœæ ostro¿nie przekonywa³ siê do tych zmian. Pierwsze artyku³y
wskazuj¹ce, ¿e przemiany wywo³ane rozmowami Okr¹g³ego Sto³u dotar³y do
zak³adowego szczebla, pojawi³y siê w kwietniu 1989 r. W numerze 8. na
pierwszej stronie, w ramce opublikowany zosta³ artyku³ Na progu pluralizmu,
a w nim m.in. informacja o zaproszeniu na rozmowy w sprawie p³ac Komisji
Za³o¿ycielskiej ,,Solidarnoœci’’. W nastêpnym numerze w ca³ostronicowym
materiale Zwi¹zkowy dwug³os zaprezentowano opinie zwi¹zkowców z bran¿owych zwi¹zków zawodowych oraz z ,,Solidarnoœci’’. Jednak jeszcze w okresie
wyborów gazeta nie mog³a uwolniæ siê od swych dawnych zale¿noœci i powi¹zañ.
Œwiadczy o tym nie tylko poparcie i kampania reklamowa kandydatów strony
koalicyjno-rz¹dowej (m.in. dyrektora Stilonu Janusza Gramza), ale tak¿e
wstrzemiêŸliwy komentarz powyborczy, w którym redaktor naczelny pisa³:
[...]Oddawano wiêc swoje g³osy tym razem nie na programy i osobowoœci

1 - Prasa gorzowska..., opr. cyt., s. 130.
2 - APGW, opr. cyt., sygn. 561, s. 38.
3 - Cezary Œliwiñski, Rocznicowe powroty (2), ,,Stilon Gorzowski’’ 1999, nr 5, s. 8-9.
4 - ,,Stilon Gorzowski’’ 1988, nr 13, s. 3. Informacja o odznaczeniu pisma medalem ,,Za udzia³ w rozbudowie ZWCh ,,Stilon’’
oraz pisma gratulacyjne od redaktorów naczelnych: ,,Gazety Lubuskiej’’, ,,Ziemi Gorzowskiej’’ i ,,Nadodrza’’.
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kandydatów, lecz na przedstawicieli strony opozycyjnej, która oprócz swobód
demokratycznych i samorz¹dowych w zasadzie nic nadzwyczajnego nie obiecuje1.
Brak zasadniczych zmian w stylu redagowania pisma spowodowa³ reakcjê
zak³adowej ,,Solidarnoœci’’. W numerze 17. z 19 sierpnia 1989 r. ukaza³ siê
list grupy dzia³aczy zarzucaj¹cych redakcji brak obiektywizmu, reklamowanie
kandydatów PZPR w ostatnich wyborach. Pismo koñczy³o siê sugesti¹ powo³ania
kolegium nadzoruj¹cego pracê redakcji. W odpowiedzi redaktor naczelny
broni³ ,,Stilonu’’ przed ,,usolidaryzowaniem’’ (na wzór ,,Ziemi Gorzowskiej’’,
któr¹ nowa si³a polityczna chcia³a ,,uspo³eczniæ’’). Ale ton jego odpowiedzi
by³ pojednawczy i w nastêpnych wydaniach pisma znalaz³o siê wiêcej materia³ów
o NSZZ ,,Solidarnoœæ’’. Coraz wiêcej te¿ pisano o pogarszaj¹cej siê sytuacji
przedsiêbiorstwa2.
O ile rok 1989 by³ prze³omowy dla kraju, to dla zak³adu (i gazety) prawdziwa
zmiana nast¹pi³a w 1990 r. wraz z uruchomieniem mechanizmów planu
Balcerowicza. Wybory samorz¹dowe relacjonowane by³y ju¿ bez reklamy
kandydatów którejkolwiek partii. Wybory prezydenckie, tak emocjonalnie
potraktowane przez wiele œrodków przekazu, w ,,Stilonie Gorzowskim’’
przesz³y niemal bez echa (z wyj¹tkiem relacji z wizyty Lecha Wa³êsy w zak³adzie).
Pismo skupi³o siê na problemach zak³adu, publikowano projekty nowych ustaw
(np. o zwolnieniach grupowych), artyku³y o towarach, które zaczyna³y zalegaæ
w magazynach. Redakcja te¿ mia³a swoje k³opoty, starano siê utrzymaæ
czytelników drukowaniem programu telewizyjnego. W numerze 22. z 31
paŸdziernika 1990 r. na pierwszej stronie opublikowana zosta³a informacja
o zmianie wydawcy: [...] Oddajemy dziœ do r¹k naszych czytelników nowy niejako
numer ,,Stilonu Gorzowskiego’’ - z niewielkimi jak na razie zmianami zredagowany przez odnowiony w swoim sk³adzie zespó³ i wydrukowany
w gorzowskiej drukarni. Wchodz¹c z marszu w nowe warunki organizacyjnowydawnicze nie od razu jesteœmy w stanie sprostaæ wymaganiom naszego sponsora
i oczekiwaniom Czytelnika. [...]
Tak zacz¹³ siê trzeci (prawdopodobnie ostatni) etap w historii pisma. Po
likwidacji RSW redakcjê przejê³a dziesiêcioosobowa spó³dzielnia dziennikarska.
W jej sk³ad wchodzi³y osoby uczestnicz¹ce w redagowaniu pisma, a redaktorem
naczelnym pozosta³ Cezary Œliwiñski. Rozpocz¹³ siê okres pracy na w³asny
rachunek. Podstaw¹ ekonomiczn¹ dla funkcjonowania redakcji by³a umowa
z ZWCh ,,Stilon’’, który zapewnia³ czêœæ œrodków na wydawanie pisma,
w zamian rezerwuj¹c sobie m.in. prawo do obsady stanowiska redaktora
naczelnego.
W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ,,Stilon Gorzowski’’ straci³
1 - Na progu demokracji parlamentarnej, ,,Stilon Gorzowski’’ 1989, nr 12, s. 1.
2 - Ten nowy styl rozpoczêto publikacj¹ sondy przeprowadzonej wœród pracowników zak³adu na temat O czym i w jaki sposób
powinien pisaæ ,,Stilon Gorzowski’’ (nr 18, s. 5).

WOJEWÓDZKICH

95

charakter pisma regionalnego. Rozwój œrodków masowego przekazu powodowa³, ¿e potrzeba lokalnych informacji zaspokajana by³a przez nowe gazety,
a tak¿e radio i telewizjê. Powstaj¹ce redakcje przyci¹ga³y do siebie dziennikarzy
i ,,Stilon’’ straci³ swoj¹ pozycjê kuŸni m³odych talentów. Sta³ siê gazet¹ robion¹
g³ównie dla przedsiêbiorstwa i przez ludzi tu zatrudnionych. Interesuj¹cym
przyk³adem tych przemian by³y wybory samorz¹dowe w 1994 r., kiedy to gazeta
zaprezentowa³a kandydatów do Rady Miejskiej Gorzowa ze ZWCh Stilon1.
W tym samym roku, z okazji 35-lecia gazety opublikowano dwa obszerne
artyku³y okolicznoœciowe: anegdoty z historii gazety oraz sonda¿ na temat
pisma przeprowadzany wœród pracowników2, z którego wynika³o, ¿e pismo
nadal cieszy siê zaufaniem za³ogi. Sprawdza³a siê dewiza redaktora naczelnego:
W piœmie zak³adowym trzeba pisaæ tak, aby robotnik zrozumia³, a in¿ynier nie
wyœmia³ - powiedzia³ w wywiadzie Cezary Œliwiñski3.
Pozycja gazety by³a wypadkow¹ ogólnej sytuacji przedsiêbiorstwa. W latach
dziewiêædziesi¹tych kryzys w bran¿y chemicznej i w³ókienniczej spowodowa³
ograniczenie produkcji w Stilonie, zmusi³ przedsiêbiorstwo do restrukturyzacji
i ograniczenia zatrudnienia. Zak³ad zosta³ podzielony na spó³ki, których
w³aœcicielami sta³y siê ró¿ne (krajowe i zagraniczne) grupy kapita³owe.
W nowej sytuacji pismo próbowa³o utrzymaæ sw¹ pozycjê, poprzez wyjœcie
z kolporta¿em na teren miasta w 1995 r., wprowadzenie kolorowych zdjêæ.
Z przyczyn oszczêdnoœciowych zmniejszano czêstotliwoœæ edycji pisma. W 1995
r. ,,Stilon’’ ukaza³ siê 15 razy, w 1996 r. ju¿ 12.
Ostatni¹ prób¹ dostosowania pisma do zmieniaj¹cych siê warunków by³o
przejœcie na format A-4, przy objêtoœci 24 s. Kolorowa ok³adka i kredowy
papier mia³y jeszcze bardziej uatrakcyjniæ pismo. Zmieni³a siê tak¿e technika
druku. Jednoczeœnie redakcja musia³a odejœæ od kolporta¿u czêœci nak³adu
w formie bezp³atnej4, podnieœæ cenê pisma i wprowadziæ reklamy oraz artyku³y
sponsorowane. Tak odmieniony ,,Stilon Gorzowski’’ (z now¹ winiet¹) ukaza³
siê w lipcu 1997 r. jako jubileuszowy, osiemsetny numer5: Proponujemy naszym
Czytelnikom miesiêcznik o wy¿szym poziomie edytorskim, godnym nowoczesnego
przedsiêbiorstwa, barwniejszy i w bardziej porêcznym formacie - napisa³a redakcja6.
Publicystyka ,,Stilonu Gorzowskiego’’ w drugiej po³owie lat dziewiêæ1 - ,,Stilon Gorzowski’’ 1994, nr 12, s. 4-5.
2 - W zwierciadle anegdoty, Jak nas widz¹,,,Stilon Gorzowski’’ 1994, nr 10. W tym samym numerze na pierwszej stronie reaktor
naczelny wymieni³ nazwiska osób szczególnie zas³u¿onych dla pisma. Oprócz redaktorów naczelnych w tej grupie znaleŸli
siê organizatorzy pracy: Jan Jankowski, Adolf Tynfowicz, fotograficy: Waldemar Kuæko i W³adys³awa Nowogórska, autorzy
poezji i prozy: Zdzis³aw Morawski, Janusz Koniusz, Tadeusz Jasiñski, Henryk Ankiewicz, Zygmunt Wrziszka, Henryk Szylkin;
graficy: Andrzej Gordon i Boles³aw Kowalski.
3 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr 116, s. 3.
4 - ,,Stilon Gorzowski’’ 1995, nr 2, s. 2.
5 - Rocznicowe powroty, ,,Stilon Gorzowski’’ 1999, nr 5, s. 8-9. Tam te¿ informacja o d³ugoletnim redaktorze technicznym
Lechos³awie Mazurkiewiczu.
6 - Osiemset numerów, ,,Stilon Gorzowski’’ 1997, nr 7, s. 3.
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Ostatnia wersja wydawnicza ,,Stilonu’’ by³a mieszank¹ wspomnieñ i reklamy

dziesi¹tych by³a prób¹ pogodzenia tradycji pisma zak³adowego z komercyjn¹
reklamówk¹ przedsiêbiorstwa. Przy okazji gazeta musia³a spe³niaæ rolê
informatora i poradnika wprowadzaj¹cego czytelnika w œwiat gospodarki
rynkowej. Tak wiêc obok starej rubryki ,,Ludzie Stilonu’’, znalaz³y siê felietony
Stefana Wachnowskiego ,,Budujemy kapitalizm’’. Obok ,,Jubilatów miesi¹ca’’,
wieloodcinkowy ,,Poradnik akcjonariusza’’. Obok obszernych artyku³ów
z historii przedsiêbiorstwa, reklamy kooperuj¹cych ze ,,Stilonem’’ spó³ek.
Szczególnie wymowne by³y artyku³y zwi¹zane z restrukturyzacj¹ zak³adu. Ju¿
same tytu³y (np. Rozstanie z Zak³adem Wyrobów Metarulgicznych) œwiadcz¹
o tym, ¿e proces ten by³ nie tylko zjawiskiem ekonomicznym, ale tak¿e
socjologicznym i psychologicznym.
Wydawany w nowej szacie ,,Stilon Gorzowski’’ nie zerwa³ ca³kowicie wiêzów
ze œrodowiskiem lokalnym. W 1997 r. artyku³em Pok³osie Papieskiej Pielgrzymki
pismo w³¹czy³o siê w pracê wszystkich mediów gorzowskich relacjonuj¹cych
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i analizuj¹cych wizytê Ojca Œwiêtego w tym mieœcie1. Pismo informuje
o dzia³alnoœci niektórych organizacji spo³ecznych, jak np. Zwi¹zku Sybiraków,
publikowane s¹ krymina³ki, poradniki, krzy¿ówki. Z dum¹ pokazywane s¹
sukcesy przedsiêbiorstwa, np. uzyskanie certyfikatu systemu jakoœci ISO-9001.
Jednak nawet pobie¿na lektura ,,Stilonu’’ wskazuje, ¿e to co w gazecie
najcenniejsze, to utrzymywana (choæ z coraz wiêkszym trudem) tradycja
zak³adowego pisma. [...] Jest to obecnie swoiste archiwum - wielki zasób wiedzy
o ludziach, którzy budowali i rozwijali Stilon, jest to równie¿ œrodowisko wiernych
czytelników, i tych pracuj¹cych w Stilonie, i tych samodzielnych ju¿ Spó³ek,
i seniorów, dla których jest to czêsto jedyna niæ informacji wi¹¿¹cych ich
z przedsiêbiorstwem - napisali redaktorzy z okazji 41. jubileuszu2. W odró¿nieniu
od lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, w ostatnim dziesiêcioleciu gazeta
rzadko publikowa³a dane dotycz¹ce produkcji oraz zmian technicznych
zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie, co zwi¹zane by³o z tajemnicami gospodarczymi zak³adu oraz walk¹ z konkurencj¹3.
W artyku³ach publikowanych w piœmie widaæ, ¿e jest to wspaniale zachowana
kronika zak³adu, a zarazem kronika miasta4. Historia zajmuje na ³amach pisma
ca³y czas poczesne miejsce i jest to najczêœciej historia ludzi tu pracuj¹cych.
Coraz wiêcej w gazecie po¿egnañ pracowników odchodz¹cych na emeryturê,
lub te¿ odchodz¹cych na zawsze, tak jak d³ugoletni redaktor pisma Mieczys³aw
Miszkin. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych pismo cieszy³o siê najwiêkszym
zainteresowaniem wœród zak³adowych emerytów. ,,Stilon Gorzowski’’ rozprowadzano bezp³atnie, a jego ca³y tysiêczny nak³ad redakcja przekazywa³a
przedsiêbiorstwu, które dalej zajmowa³o siê kolporta¿em wœród za³ogi
i kooperantów. Oprócz redaktora naczelnego w redakcji zatrudniony by³
jeszcze na sta³e jeden pracownik.

6. Pisma spo³eczno - kulturalne i naukowe
,,Arsena³ Gorzowski’’. Miesiêcznik informacyjno-kulturalny5, wydany po raz
pierwszy w paŸdzierniku 1994 r. Inicjatork¹ powstania pisma by³a Krystyna
Kamiñska*, która po odejœciu z ,,Ziemi Gorzowskiej’’ zdecydowa³a siê na
za³o¿enie w³asnego Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego ,,Arsena³’’. Sta³o
siê ono wydawc¹ wielu pism i ksi¹¿ek, a sztandarowym przedsiêwziêciem by³
1 - ,,Stilon Gorzowski’’ 1997, nr 6, s. 3.
2 - Tam¿e 1999, nr 6, s. 2.
3 - Rozmowa z redaktorem naczelnym, 7 grudnia 1999 r.
4 - Widoczne jest to np. w numerach 6 i 7 z 1996 r., w których obszerne artyku³y i zdjêcia z historii zak³adu wskazuj¹, ¿e jest to
zarazem historia Gorzowa.
5 - Kursywa po tytule pisma oznacza jego podtytu³.
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w³aœnie ,,Arsena³ Gorzowski’’. W zespole redakcyjnym pisma obok inicjatorki
byli: Ireneusz K. Szmidt i Jaros³aw Naus. Grupa wspó³pracowników liczy³a
kilkanaœcie osób.
Tytu³ pisma nawi¹zywa³ do starej budowli gorzowskiej (stoj¹cego w centrum
miasta arsena³u), a tak¿e do wystawy artystycznej ,,Arsena³’55’’1. Pismo szeroko
prezentowa³o dorobek kulturalny gorzowskiego œrodowiska, tendencje w jego
rozwoju, aktualne wydarzenia oraz ludzi zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹ ¿ycia.
,,Arsena³’’ szybko zdoby³ akceptacjê œrodowiska, dowodem tego by³y ¿yczliwe
omówienia w mediach oraz nap³yw wspó³pracowników2.
Ambitne za³o¿enia redaktorów pragn¹cych, aby pismo trafi³o do lokalnych
elit, wymaga³y odpowiedniej oprawy. Czasopismo by³o wydawane na papierze
kredowym, z kolorow¹ ok³adk¹ (kolor stosowano tak¿e na niektórych stronach
wewnêtrznych). Ma³y format A-5 czyni³ pismo bardzo porêcznym, a stosunkowo
du¿a objêtoœæ (ok. 60 s.) dawa³a mo¿liwoœæ nasycenia go treœci¹. Zastosowanie
¿ywej paginy s³u¿y³o nie tylko uatrakcyjnieniu pisma, by³o zarazem swoistym
przewodnikiem po redakcyjnych dzia³ach. By³y to: ,,Teatr’’, ,,Muzyka’’,
,,Literatura’’, ,,Plastyka’’, ,,Architektura’’, ,,Video’’, ,,Media’’, ,,Film’’,
,,Rzemios³o artystyczne’’, ,,Pa³acowe ¿ycie’’, ,,Kluby’’, ,,Kronika’’. Ka¿dy
numer otwiera³ krótki artyku³ redakcyjny, a pod nim spis treœci. Ju¿ w pierwszym
wydaniu zaprezentowano repertuar gorzowskiego teatru, informacjê o wystawach, spotkaniach autorskich i o wszystkim tym, co zgodnie z zapowiedzi¹
artyku³u inauguracyjnego, pomaga³o ³adniej i kulturalniej ¿yæ.
W 1995 r. redakcja przygotowa³a dwie ,,Z³ote Dziesi¹tki’’, wy³onione
w drodze plebiscytu przez czytelników. W jednej zestawiono nazwiska tych,
którzy zamknêli ju¿ swój dorobek, w drugiej zaprezentowano nadal aktywnych
twórców kultury3. Zgodnie z zapowiedzi¹ z pierwszego numeru prezentowano
te¿ nowinki gospodarcze, szczególnie zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb
kulturalnych i innych wy¿szego rzêdu. Na tej zasadzie w kolejnych numerach
ukaza³y siê informacje o zabytkowych obiektach przeznaczonych do sprzeda¿y
przez agencjê rz¹dow¹. Interesuj¹c¹ formê przybra³a prezentacja œrodowisk
oœwiaty, kultury, mediów4. W 1996 r. pojawi³ siê cykl ,,Arsena³ na ¿ywo’’ spotkania z bohaterami tekstów zamieszczanych w ,,Arsenale Gorzowskim’’,
st¹d w numerze pi¹tym na pierwszej stronie opublikowano zdjêcie 95-letniej
Ireny Brylskiej - by³ej gwiazdy Teatru im. Osterwy.
1 - Redakcja zamierza³a w ten sposób po³¹czyæ [...]gorzowsk¹ tradycjê z symbolicznym znaczeniem [arsena³u -dopisek autora]
dla kultury. ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1994, nr 1, s. 1.
2 - Tam¿e, nr 2, s. 1, a tak¿e ,,Stilon Gorzowski’’ 1994, nr 21, s. 4.
3 - ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1995, nr 4, s. 9.
4 - Warto odnotowaæ, ¿e prowadzony w ,,Arsenale’’ dzia³ mediów zawiera niezwykle cenne i unikalne informacje o redakcjach
gazet, rozg³oœni radiowych i stacji telewizyjnych. ,,Arsena³’’ w odró¿nieniu od innych pism wiele miejsca poœwiêca³ œrodkom
masowego przekazu. Na prze³omie 1996 i 1997 r. ukaza³ siê tu cykl ,,Warsztaty dziennikarskie’’, w ramach którego
zamieszczano teksty debiutantów.
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Wydanie ,,Arsena³u’’ z prze³omu 1999 i 2000 r. by³o prób¹ wznowienia tytu³u, tym razem jako
rocznika

W ka¿dym numerze na kredowej rozk³adówce prezentowany by³ jeden
malarz: jego fotografia, zdjêcia jego prac, ¿yciorys i dorobek artystyczny. Ta
czterostronicowa wk³adka dodrukowywana by³a w wiêkszym nak³adzie, który
póŸniej artysta otrzymywa³ od wydawnictwa w prezencie jako podziêkowanie
za wspó³pracê przy przygotowywaniu numeru. Kolejne 2-3 strony poœwiêcano
reporta¿owi o artyœcie i w ten sposób powstawa³ bogaty materia³ poœwiêcony
jednemu cz³owiekowi i jego twórczoœci1.
Formy dziennikarskiej wypowiedzi stosowane w ,,Arsenale’’ nie odbiega³y
od form przyjêtych w tygodnikach spo³eczno-kulturalnych. By³y wiêc wywiady2,
krótkie informacje, d³u¿sze reporta¿e, ostre felietony3, relacje z wakacyjnych
podró¿y gorzowian po œwiecie. Z czasem zapowiedzi wydarzeñ kulturalnych
zamieszczano w czterostronicowej wk³adce. Poniewa¿ imprez by³o bardzo
du¿o, a i ich zrelacjonowanie przekracza³o mo¿liwoœci ,,Arsena³u’’, trzykrotnie
(w latach 1996-98) ukaza³o siê specjalne wydanie pisma pt. ,,Gorzowski
Informator Kulturalny’’. Format i objêtoœæ zbli¿a³a ten rocznik do ,,Arsena³u’’,
treœæ zaœ obejmowa³a sprawozdanie z tego, co dzia³o siê w kulturze w danym
roku (kronika wydarzeñ minionego roku, plus zapowiedzi imprez). Wydanie
GIK z 1998 r. by³o poszerzone o kalendarium wed³ug poszczególnych dziedzin
kultury oraz dodatkowe rubryki publicystyczne, np: ,,Z ¿a³obnej karty’’, ,,U
s¹siadów’’, ,,Propozycje wydawnictw’’. Na podobnej zasadzie ,,Arsena³’’ wydawa³
w latach 1996-99 rocznik turystyczny pod nazw¹ ,,Gorzowski Informator
1 - Na podstawie pisma K. Kamiñskiej z 3 lutego 2000 r. W posiadaniu autora.
2 - Szczególnie interesuj¹co wypad³ tekst K. Kamiñskiej o szefach teatru i wydzia³ów kultury w urzêdzie wojewódzkim oraz
miejskim, pt. W³adza i kultura - ,,Arsena³’’ 1995, nr 7, s. 8-9.
3 - Seriê ostrych felietonów z cyklu ,,Myœli oderwane’’ opublikowa³ Bogdan J. Kunicki.
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Turystyczny’’, w którym prezentowano atrakcje wypoczynkowe ka¿dej gminy
województwa gorzowskiego.
Mimo czteroletniej obecnoœci na lokalnym rynku wydawniczym ,,Arsena³
Gorzowski’’ nie zdo³a³ pozyskaæ wiêkszej grupy zleceniodawców og³oszeniowych.
Strony reklamowe, choæ przygotowane na wysokim poziomie graficznym,
zajmowa³y w piœmie zaledwie kilka procent ogólnej objêtoœci. Niewiele by³o
te¿ w ,,Arsenale’’ materia³ów politycznych, mimo ¿e w tym okresie by³o kilka
gor¹cych kampanii wyborczych. Wynika z tego, ¿e inicjatorzy wydawnictwa
pozostali wierni idei zaprezentowanej w artykule inauguracyjnym1.
Dochód z reklam i ze sprzeda¿y (czêœæ tysiêcznego nak³adu sprzedawana
by³a w prenumeracie bezpoœredniej), nie móg³ pokryæ wszystkich wydatków.
Pismo od pocz¹tku utrzymywa³o siê dziêki dotacji stanowi¹cej ok. 40 proc.
kosztów wydawniczych2. Dotacjê tê stanowi³y œrodki przekazywane g³ównie
z Urzêdu Wojewódzkiego, tote¿ w grudniu 1998 r. wraz z koñcem województwa
gorzowskiego, skoñczy³y siê dotacje. Ukaza³ siê wówczas jubileuszowy,
piêædziesi¹ty numer pisma. Pod fraszk¹-wyznaniem czytelnika: Jak nie bêdzie
,,Arsena³u’’ / To dostanê zawa³u zespó³ redakcyjny napisa³ krótki tekst o swoich
nadziejach zwi¹zanych z przysz³oœci¹ pisma, koñcz¹c: Do zobaczenia za miesi¹c.
Wydawnictwo nie zdo³a³o jednak wznowiæ miesiêcznej edycji pisma w 1999
r. Na prze³omie 1999 i 2000 r. ,,Arsena³’’ ukaza³ siê raz jeszcze (w formacie
17 x 23,5 cm), ale ju¿ bez zachowania kontynuacji numeracji z czasów
miesiêcznika. Nowa forma pisma nawi¹zywa³a bardziej do dawnego ,,Gorzowskiego Informatora Kulturalnego’’. Korzystaj¹c z dotacji Rady Miejskiej
drukowano ,,Arsena³’’ jako rocznik informacyjno-kulturalny. Aby [...) nie
odesz³o w niepamiêæ to, co w gorzowskiej kulturze mia³o miejsce - jak napisali:
Krystyna Kamiñska i Ireneusz Krzysztof Szmidt3.
,,Edukacja Humanistyczna’’. Kwartalnik wydawany od 1999 r. przez Zak³ad
Dydaktyki Literatury i Jêzyka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej WSP.
Redaktorem naczelnym jest Marian Sinica, zastêpc¹ Bogumi³a Burda.
Opracowaniem technicznym i wydaniem kwartalnika zajmuje siê zielonogórskie
wydawnictwo Edycja. W piœmie obok pracowników zielonogórskiej WSP
publikuj¹ przedstawiciele œrodowisk naukowych z wielu oœrodków Polski
i z zagranicy. Zgodnie z tytu³em zasadniczym tematem kwartalnika s¹ problemy
edukacyjne oraz szeroko rozumiane zagadnienia humanistyczne. Format B-5,
objêtoœæ ok. 150 s.

1 - Jedyne odstêpstwo mo¿e stanowiæ og³oszenie wyborcze kandydata Unii Wolnoœci w wyborach do Rady Miejskiej w 1998 r.,
ale by³a to zapewne p³atna reklama. ,,Arsena³’’ 1998, nr 10.
2 - Rozmowa z K. Kamiñsk¹, 16 listopada 1999 r.
3 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 35, s. 3.
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,,Gazeta Miêdzyosiedlowa’’. Czasopismo spo³eczno-œrodowiskowe osiedli woj.
lubuskiego1. Format A-4, objêtoœæ 8-16 s., nak³ad 1,5 - 3 tys. egz., druk offsetowy
z dodatkowym kolorem na 1 s. Wydawca, firma Maxim, redaktor naczelny
i wydawca Lucjan Fokszan - emerytowany historyk sztuki, publicysta.
Adres korespondencyjny: Zielona Góra 65-958, skr. poczt. 44.
Pismo poœwiêcone jest przede wszystkim sprawom Zielonogórskiej Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej. Jego edycjê pocz¹tkowo wspiera³ zarz¹d regionalny
Ogólnopolskiego Ruchu Mieszkaniowego. Znaczn¹ czêœæ publikacji stanowi³y
porady prawne, uchwa³y organizacji mieszkañców, materia³y dotycz¹ce kredytów
mieszkaniowych. Publikowano tak¿e wywiady z prezesami zielonogórskich
spó³dzielni mieszkaniowych, porady, og³oszenia i reklamy. W 1998 r. ,,Gazeta’’
prezentowa³a program komitetu wyborczego spó³dzielców oraz jego kandydatów
w wyborach samorz¹dowych w Zielonej Górze2.
Pierwszy numer pisma ukaza³ siê w paŸdzierniku 1995 r. ,,Gazeta’’ mia³a
byæ miesiêcznikiem, ale w okresie od grudnia 1996 r. do lutego 1998 r. w jej
edycji nast¹pi³a przerwa3. Do marca 2000 r. ukaza³o siê 26 numerów gazety.
Od nr 4/1999 ,,Gazeta Miêdzyosiedlowa’’ wydawana jest razem z pismem
spo³eczno-kulturalnym ,,Kronika Zielonej Góry’’.
,,Kronika Zielonej Góry’’. Pismo spo³eczno-kulturalne. Drugie wydawnictwo
Lucjana Fokszana redagowane wed³ug takich samych parametrów technicznych
jak ,,Gazeta Miêdzyosiedlowa’’ i od numeru 4/1999 oferowane jako wk³adka
do tej¿e ,,Gazety’’. W artykule inauguracyjnym zamieszczonym w majowym
numerze ,,Kroniki’’ z 1999 r. redakcja informowa³a, ¿e pismo bêdzie ,,domowym
archiwum’’ dla wielu zielonogórzan. W celu ³atwiejszego korzystania z kolejnych
roczników tego archiwum stosowano w ,,Kronice’’ ci¹g³¹ numeracjê stron.
Pismo publikuje bogato ilustrowane historie mieszkañców miasta oraz tutejszych
instytucji, przedsiêbiorstw i organizacji. Do marca 2000 r. ukaza³o siê osiem
numerów ,,Kroniki’’.
,,Miesiêcznik Zielonogórski’’. Biuletyn Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
Mniejszoœci Niemieckiej w Zielonej Górze. Format A-4, 4-8 s., ksero. Ukazuje
siê od stycznia 2000 r., w formie dwujêzycznej. Przewodnicz¹cy Towarzystwa
Jan Grzegorczyk tak pisa³ o celach biuletynu: [...] przekazywanie naszym
Czytelnikom tych wiadomoœci, których ze zrozumia³ych wzglêdów propaganda
polska, i bêd¹cy pod jej wp³ywem historycy albo przemilczeli, albo przeinaczali.
[...] zamierzamy, w sposób lapidarny, przedstawiæ niemiecki zapis historii tych ziem.4

1 - Do numeru 5/1998 podtytu³ pisma brzmia³: Czasopismo mieszkañców osiedli województw zachodnich. Mimo prób
prezentacji materia³ów z województw gorzowskiego i legnickiego, w ,,Gazecie’’ dominowa³y sprawy spó³dzielczoœci
zielonogórskiej.
2 - ,,Gazeta Miêdzyosiedlowa’’ 1998, nr 4.
3 - W tym czasie L. Fokszan redagowa³ ,,Aktualnoœci Ko¿uchowskie’’ oraz pismo ,,By zdrowym byæ’’.
4 - W jêzyku niemieckim ukazuje siê od stycznia 1999 r. ,,Grënberger Mochenblatt’’, (A-4, 8 s. ksero).
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Adres redakcji: Gorzów Wlkp. 66-404, ul. Ma³orolnych - Cicha 1

,,Nad Odr¹’’. Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny. Wydawca: Towarzystwo
Kultury Narodowo-Religijnej. Redaktor naczelny: Jan Nowik. Format: A-4,
objêtoœæ: 28 s., druk czarno-bia³y z dodatkowym kolorem na ok³adce. Ukazuje
siê od 1991 r.
Miesiêcznik ma integrowaæ ludzi dobrej woli bez wzglêdu na ich narodowoœæ
i w ramach ³¹cz¹cych ich wspólnot religijnych, dostrzegaæ inspiruj¹c¹ rolê religii
w kulturze poszczególnych narodów - czytamy w artykule inauguracyjnym. Za
g³ówne zadanie redakcja przyjê³a tworzenie pomostów pomiêdzy ró¿nymi
grupami narodowoœciowymi i religijnymi. Metodami w tych dzia³aniach mia³a
byæ wspólna dzia³alnoœæ kulturalna i naukowa, wymiana pogl¹dów, idei
i programów. Rolê inspiratora odgrywa³ miesiêcznik ,,Nad Odr¹’’1. Ka¿de jego
wydanie rozpoczyna³ artyku³ redakcyjny prezentuj¹cy najwa¿niejsze teksty i ich
autorów. Z pismem wspó³pracowali znani w regionie publicyœci, historycy,
dzia³acze kultury. Czêsto ich publikacje nie ogranicza³y siê do jednego tekstu,
lecz stanowi³y wieloodcinkowy cykl2. Taki charakter mia³y teksty Henryka
Macieja WoŸniaka publikowane w pierwszym roczniku pisma, dotycz¹ce
stosunków polsko-niemieckich. Podobnej tematyce poœwiêcone by³y artyku³y
Zbigniewa Czarnucha*. O mniejszoœciach narodowych w Polsce pisa³
Mieczsy³aw Wojecki*, Wies³aw Antosz* o mniejszoœci ukraiñskiej. 3
1 - Wed³ug redaktora naczelnego, pismo mia³o kontynuowaæ dorobek kulturalny ,,Nadodrza’’. Patrz wywiad z Janem
Nowikiem, Pismo kultury ró¿nych narodów i religii - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1992, nr 15, s. 6 oraz artyku³ bêd¹cy recenzj¹
pierwszego rocznika pisma zamieszczony w ,,Stilonie Gorzowskim’’ 1992, nr 9, s. 6.
2 - Najd³u¿szy cykl (11-odcinkowy), Tradycje demokratyczne polskiej lewicy W³adys³awa Korcza, publikowany by³ w latach
1993-95.
3 - Po artyku³ach o mniejszoœciach narodowych, redakcja publikowa³a szereg listów, œwiadcz¹cych o du¿ym zainteresowaniu
t¹ tematyk¹ wœród czytelników. Patrz m.in. nr 6 z 1992 r.
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W numerze trzeciomajowym W³adys³aw Korcz napisa³ d³ugi tekst o Konstytucji 3 Maja.
W nastêpnych latach przybywali wci¹¿ nowi autorzy. By³y to osoby tak znane
jak np. Micha³ Kaziów* lub te¿ debiutanci, jak np. Tadeusz Lokaman, który
w ,,Nad Odr¹’’ opublikowa³ w odcinkach swoj¹ powieœæ SpowiedŸ. Pismo nie
ucieka³o od aktualnych tematów politycznych. Jerzy Podbielski w artykule
Prezydentura samorz¹dowa przeprowadzi³ analizê sytuacji w samorz¹dzie
Zielonej Góry po wyborach w 1994 r. Z kolei redaktor naczelny pisma jako
cz³onek w³adz lokalnych partii Republikanie informowa³ o bie¿¹cych dzia³aniach
tej organizacji1. O ideowych preferencjach redakcji œwiadczy³y tak¿e pisma,
z których przedrukowywano artyku³y: ,,Dziennik S³owo Katolickie,’’ ,,Przegl¹d
Wszechpolski’’, prawicowa ,,Œwiebodziñska Gazeta Powiatowa’’. W 1997 r.
wydano specjalny numer z okazji wizyty Jana Paw³a II w Gorzowie2.
W nastêpnych latach zwiêkszy³a siê liczba tekstów historyczno-ideologicznych3.
Jednak pod wzglêdem iloœciowym pismo by³o bardziej historyczne ni¿ polityczne.
,,Nad Odr¹’’ od pocz¹tku nie mia³o trwa³ych podstaw finansowych. Po roku
dzia³alnoœci Towarzystwo Kultury Narodowo-Religijnej przekaza³o pismo
spó³ce Broker-Bazgo, której prezesem by³ redaktor naczelny. Z kolei spó³ka
zleci³a techniczne przygotowanie pisma Gorzowskiej Oficynie Wydawniczej 4.
Pocz¹tkowo zaplecze finansowe mia³a stanowiæ grupa przedsiêbiorców, o której
wspomina³ redaktor naczelny w artykule inauguracyjnym. Jednak pismo
z trudem zdobywa³o œrodki na op³acenie kosztów wydawniczych. Z powodów
finansowych zrezygnowano z wyp³acania honorariów, czasami ,,Nad Odr¹’’
ukazywa³o siê w zmniejszonej objêtoœci lub jako wydanie podwójne5. W 2000
r. pierwszy numer ukaza³ siê z potrójn¹ numeracj¹, w objêtoœci 40 s.
z wk³adkami reklamowymi i dodatkiem ,,Spotkania z poezj¹’’.
Ogó³em od pocz¹tku istnienia w ,,Nad Odr¹’’ publikowa³o ponad 150
autorów, zamieszczono ponad tysi¹c tekstów. G³ówne tematy dotyczy³y spraw
historii, literatury, nauki, filozofii, teologii, metodologii. Obok redaktora
naczelnego g³ównym organizatorem pisma by³ jego brat ks. Henryk Nowik.
,,Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny’’. Naukowe pismo o profilu
humanistycznym wydawane przez Towarzystwo Przyjació³ Archiwum i Pami¹tek
Przesz³oœci w Gorzowie Wlkp. od 1994 r. w nak³adzie oko³o 400 egz. ,,Rocznik’’
ma format: A-5, objêtoœæ: 146-504 s. Redaktorem naczelny jest Dariusz Rymar.
1 - Na prawo od centrum, ,,Nad Odr¹’’ 1995, nr 3, s. 20.
2 - Równie¿ nr 7-8/1999 poœwiêcony by³ w ca³oœci papieskiej pielgrzymce do Polski.
3 - Wœród artyku³ów o tej tematyce pojawia³y siê tak¿e teksty Jerzego Podbielskiego o zabarwieniu skrajnie prawicowym:
Wyprzeda¿ Polski, R:1999, nr 3-4, w którym autor przestrzega przed zgubnymi skutkami komunistycznej w³asnoœci ziemi w III
RP; Mój polski antysemityzm - nr 11-12 z 1995 r.; w numerze 9 z 1999 r. ukaza³a siê tak¿e wk³adka o wspó³czesnej masonerii.
4 - ,,Nad Odr¹’’ 1992, nr 10-12, s. 2 i nr 11, s. 2.
5 - Np. w 1995 r. ukaza³o siê osiem wydañ pisma o objêtoœci od 12 do 24 str.

104

PRASA MIAST

Pismo prezentuje najnowsze badania historyczne dotycz¹ce regionu, odnotowuje
najwa¿niejsze wydarzenia kulturalne. Oprócz artyku³ów naukowych zawiera
komunikaty, recenzje, zapowiedzi wydawnicze, archiwalia, bibliografie
regionalne, biografie. W artykule od redakcji z numeru pierwszego nakreœlono
trzy zasadnicze cele ,,Rocznika’’: 1. Prezentowanie najnowszych badañ
historycznych dotycz¹cych regionu. 2. Odnotowywanie wa¿niejszych wydarzeñ
z ¿ycia miejscowych instytucji i œrodowisk zwi¹zanych z kultur¹, a dotycz¹cych
szeroko rozumianej przesz³oœci Regionu. 3. Sprzyjanie inicjatywom s³u¿¹cym
realizacji idei ,,ma³ych ojczyzn’’. Lektura szeœciu wydanych dot¹d numerów
wskazuje, ¿e jego inicjatorom uda³o siê zrealizowaæ to zadanie.
,,Pionierzy’’. Czasopismo spo³eczno-historyczne wydawane przez Sekcjê
Historyczn¹ Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry od 1996 r. Pismo ma
realizowaæ statutowe obowi¹zki Stowarzyszenia, wœród których jest gromadzenie
wspomnieñ, relacji, archiwaliów, fotografii oraz udostêpnianie tych zbiorów
wszystkim zainteresowanym, w tym szczególnie m³odzie¿y1. Pismo zawiera przede
wszystkim materia³y wspomnieniowe dotycz¹ce Zielonej Góry. Prezentowane
s¹ tu historie poszczególnych instytucji, firm, organizacji, mieszkañców miasta,
niekiedy w formie wieloodcinkowych wspomnieñ. Cennym uzupe³nieniem
tekstu s¹ liczne zdjêcia. ,,Pionierzy’’ ukazuj¹ siê trzy razy w roku, dziêki
dofinansowaniu z Urzêdu Miejskiego oraz zielonogórskich firm. Redakcja:
Maria Go³êbiowska, Wies³aw Nodzyñski, Tomasz Nodzyñski, Wojciech
Strzy¿ewski. Format A-4, objêtoœæ 32 s., dodatkowy kolor na ok³adce. Adres:
Zielona Góra, ul. Stary Rynek 1. Do czerwca 2000 r. ukaza³o siê dwanaœcie
numerów.
,,Premiera u Osterwy’’. Wydawnictwo gorzowskiego ,,Arsena³u’’. Powsta³o
w 1996 r. z inicjatywy dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy. Oprócz
przedstawicieli wydawnictwa, w redagowaniu pisma uczestniczyli studenci
Kolegium Nauczycielskiego w Gorzowie. Pismo mia³o format A-4 (od 1999 r.
B-5), osiem stron objêtoœci i drukowane by³o bez dodatkowych kolorów na
papierze kredowym. Nr 1 ukaza³ siê z dat¹ 12 paŸdziernika 1996 r., nastêpne
wydania poprzedza³y ka¿d¹ premierê. Oprócz programu i omówienia aktualnej
sztuki, pismo zawiera³o tak¿e wywiady z aktorami, re¿yserami, przedstawicielami
pracowni teatralnych.
,,Prom’’. Pismo Stowarzyszenia Literackiego ,,PROM’’. Pismo redagowane
w jêzyku polskim i niemieckim, starannie opracowane pod wzglêdem edytorskim.
Ma format A-4, objêtoœæ: 74-100 s., kolorow¹ kredow¹ ok³adkê, a pozosta³¹
czêœæ czarno-bia³¹. Geneza pisma siêga jesieni 1991 r. kiedy to grupa pisarzy
gorzowskich i frankfurckich powo³a³a polsko-niemieckie stowarzyszenie
literackie. G³ównym inicjatorem przedsiêwziêcia by³ dziennikarz Zdzis³aw
1 - Z artyku³u inauguracyjnego, Od redakcji, ,,Pionierzy’’ 1996, nr 1, s. 3.
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Niemiecko-polski magazyn literacki i kulturalny jest jedn¹ z wielu inicjatyw wydawniczych
gorzowskiego wydawnictwa ,,Arsena³’’

Morawski. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia pismo mia³o pracowaæ nad
zbli¿eniem polsko-niemieckim oraz wp³ywaæ na kszta³towanie nowego
wizerunku Niemców w oczach Polaków i odwrotnie1. Publikowane teksty
dotyczy³y czasów wojny (relacja ks. Stanis³awa Rena), wspó³czesnoœci (reporta¿e
Bronis³awa S³omki), by³y to równie¿ utwory literackie (opowiadania Jurija
Kocha, wiersze Kazimierza Furmana). Autorem rysunków i grafik jest
Magdalena Æwiertnia. Po œmierci Zdzis³awa Morawskiego obowi¹zki redaktora
naczelnego przej¹³ Bronis³aw S³omka* przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Literackiego ,,Prom’’ w Gorzowie2.
W numerze 1(70) z 1999 r. Ireneusz K. Szmidt prezentowa³ Gorzowski Klub
Literacki, a Krystyna Kamiñska Dwie literackie damy, Irenê Dowgielewicz oraz
cygañsk¹ poetkê - Papuszê.
,,Roczniki Gorzowskie’’. Pismo naukowe wydawane przez Oœrodek Badañ
Regionalnych przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Redaktorzy: Tomasz
Jurek, Jerzy Kaliszan. Tom pierwszy za rok 1998 ukaza³ siê we wrzeœniu 1999
r., w formacie B-4 i objêtoœci 126 s. Zawiera³ 14 referatów, b¹dŸ komunikatów
wyg³oszonych na sesji poœwiêconej wy¿szym szko³om zawodowym, ponadto
artyku³ Hieronima Szczegó³y i kronikê najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu
1 - Ireneusz Krzysztof Szmidt, Ju¿ p³ynie ,,Prom’’, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 1, s 6.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 34, s. 4.
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naukowym w 1998 r. Wed³ug przewodnicz¹cego Rady Redakcyjnej Bernarda
Woltmanna ,,Roczniki Gorzowskie’’ maj¹ byæ pismem, w którym znajdzie siê
szeroki przekrój problematyki badawczej, uwzglêdniaj¹cej w za³o¿eniach wszystkie
dziedziny, dyscypliny i specjalnoœci naukowe1.
,,Rocznik Lubuski’’. Pismo lubuskiego œrodowiska naukowego, maj¹ce
najd³u¿sze tradycje wydawnicze w grupie pism naukowych. Numer pierwszy
ukaza³ siê w 1959 r. w nak³adzie 2400 egz. Wydawc¹ pisma by³o Lubuskie
Towarzystwo Kultury. Inicjatorzy ,,Rocznika’’ zastrzegali, ¿e wydawnictwo to
bêdzie mia³o charakter popularnonaukowy2, wœród autorów tekstów obok
pracowników naukowych byli tak¿e lokalni publicyœci, dziennikarze, dzia³acze
spo³eczni. W komitecie redakcyjnym by³ m.in. historyk W³adys³aw Korcz,
póŸniejszy profesor, badacz dziejów regionu, jeden z twórców lubuskiego
œrodowiska naukowego. Konsultantami redakcji byli g³ównie naukowcy
z Wroc³awia i Poznania. ,,Rocznik Lubuski’’ wp³yn¹³ na szybszy rozwój badañ
regionalnych: [...] nie spodziewaliœmy siê, ¿e ruch badawczo - naukowy w krótkim
czasie przybierze takie rozmiary - pisali ju¿ w trzecim tomie redaktorzy
,,Rocznika’’3.
Tom pi¹ty ,,Rocznika’’ wydany zosta³ przez nowo powsta³e Lubuskie
Towarzystwo Naukowe, które do dziœ odpowiada za jego edycjê. Wœród autorów
tekstów byli przede wszystkim pracownicy naukowi WSP. W piœmie debiutowali
m. in. póŸniejsi rektorzy uczelni: Hieronim Szczegó³a (t. 2) i Marian Eckert
(t. 3). Pierwszym redaktorem naczelnym pisma by³ Jan W¹sicki z Poznania, od
tomu 13, z 1984 r. funkcjê tê obj¹³ Hieronim Szczegó³a. W latach
dziewiêædziesi¹tych najwiêcej wydañ opracowanych zosta³o pod kierunkiem
Kazimierza Bartkiewicza, choæ zmieniali siê redaktorzy nie tylko poszczególnych
tomów, ale i czêœci ,,Rocznika’’, który kilkakrotnie wydany zosta³ w formie
dwóch zbiorów artyku³ów. Niektóre wydania mia³y charakter monotematyczny4.
Zasadnicza linia programowa tego periodyku nie uleg³a zmianom. Pisa³a o tym
redakcja w tomie 17.: [...] za celowe i uzasadnione uznajemy zachowanie
ogólnego spo³eczno-humanistycznego profilu tematycznego z równoczesnym jego
,,nachyleniem’’ regionalnym, nadodrzañskim, polsko-niemieckim [...]5. Pismo od
pocz¹tku wydawane jest w formacie B-5, objêtoœæ najczêœciej wynosi³a ok. 350
s.6 Na pocz¹tku 2000 r. ukaza³ siê tom 25. ,,Rocznika’’ wydany za rok 1999.
,,Serce i Troska’’. Dwumiesiêcznik Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
1 - Dariusz Rymar, Nowe pismo naukowe w Gorzowie, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 45, s. 67.
2 - ,,Rocznik Lubuski’’, t. 1, s. 5.
3 - ,,Rocznik Lubuski’’, t. 3, s. 5
4 - Np. jedna z dwóch czêœci tomu 11. z 1981 r. poœwiêcona by³a Wojewódzkiej Radzie Narodowej Zielonej Góry. Rocznik 20
z 1994 r. poœwiêcony by³ trzydziestoleciu Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
5 - ,,Rocznik Lubuski’’, t. 17, 1992 r., s. 5.
6 - Najobszerniejszy ,,Rocznik Lubuski’’ ukaza³ siê w 1998 r. Dwuczêœciowy tom 24. liczy³ razem 558 str.
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Oddzia³ w Zielonej Górze. Pismo po raz pierwszy ukaza³o siê we wrzeœniu 1991
r. Twórcami koncepcji pisma by³o kilkoro zielonogórskich spo³eczników, wœród
nich m.in. ks. pra³at Konrad Herman, Edward H³adkiewicz i Halina Añska.
Redaktorem naczelnym zosta³ Janusz Koniusz*. W artykule odredakcyjnym
z pierwszego numeru napisano: Pragniemy o¿ywiæ zainteresowanie cz³owieka
drugim cz³owiekiem. O¿ywiæ dzia³alnoœæ dla dobra innych. Uwra¿liwiæ spo³eczeñstwo na codzienne k³opoty osób starych i samotnych, rencistów i emerytów,
a przede wszystkim ludzi niepe³nosprawnych. Chcemy zwróciæ uwagê na pe³n¹
ograniczeñ egzystencjê osób szczególnie dotkniêtych przez los.
Zgodnie z t¹ zapowiedzi¹ ,,Serce i Troska’’ prezentowa³o problemy osób
niepe³nosprawnych oraz dzia³alnoœæ Towarzystwa na terenie ca³ego kraju. Pod
winiet¹ tytu³ow¹ zamieszczano nazwy miast, w których ukazuje siê miesiêcznik1.
Pismo zawiera³o relacje z dzia³alnoœci Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, reporta¿e o ¿yciu osób dotkniêtych przez los.
Spoœród felietonistów zielonogórskich do miesiêcznika pisa³ Micha³ Kaziów.
Swoje artyku³y zamieszcza³ tu tak¿e koniñski dzia³acz na rzecz osób
niepe³nosprawnych Piotr Janaszek. Szatê graficzn¹ miesiêcznika dostosowywano
do zmieniaj¹cych siê mo¿liwoœci finansowych wydawnictwa. G³ównymi
sponsorami ostatnich wydañ byli: PFRON i zielonogórski Polmozbyt. Od 1999
r. na zlecenie Prezydium Zarz¹du G³ównego TWK redakcja wydawa³a dodatek
,,Z ¿ycia TWK’’, bêd¹cy biuletynem informacyjnym Towarzystwa. Pismo ma
format A-4, ok. 20 s. objêtoœci, kolorow¹ kredow¹ ok³adkê. Adres: Zielona
Góra 65-034, Bohaterów Westerplatte 11 a, p. 127.
,,Studia Zachodnie’’. Rocznik naukowy WSP w Zielonej Górze przygotowywany przez zielonogórskich historyków. Numer pierwszy wydany w 1992 r.
opracowany zosta³ pod kierunkiem Joachima Benyskiewicza. Nastêpne wydania
,,Studiów’’ ukaza³y siê w latach 1996-1998 pod redakcj¹ Hieronima Szczegó³y
i Czes³awa Osêkowskiego. Od 1998 r. redaktorem pisma jest Cz. Osêkowski.
,,Studia’’ prezentuj¹ przede wszystkim materia³y i recenzje autorstwa
pracowników naukowych Wydzia³u Humanistycznego WSP. Format B-5,
objêtoœæ 100-380 s. W roku 2000 uka¿e siê szósty numer ,,Studiów Zachodnich’’.
Nak³ad: 400 egz.
,,Studia Zielonogórskie’’. Rocznik popularnonaukowy wydawany przez
Lubuskie Towarzystwo Naukowe pod redakcj¹ Andrzeja Toczewskiego,
dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej2. W artykule Od redakcji z tomu I czytamy,
¿e ,,Studia’’ mia³y nawi¹zywaæ do ukazuj¹cego siê dawniej innego periodyku
pt. ,,Przegl¹d Lubuski’’. Tom I ,,Studiów Zielonogórskich’’ ukaza³ siê w 1995
1 - W ci¹gu prawie dziesiêciu lat pod winiet¹ oprócz Zielonej Góry zamieszczano nastêpuj¹ce oœrodki: Wroc³aw, Legnica,
Szczecin, Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Konin, Jelenia Góra, £ódŸ.
2 - Wydawc¹ pierwszych dwóch tomów by³ zielonogórski oddzia³ Polskiego Towarzystwa Historycznego.
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r. w formacie A-5, i w objêtoœci 180 s. Tom V z 1999 r. mia³ ju¿ 316 s. Oprócz
zawodowych historyków materia³y do kolejnych wydañ rocznika dostarczaj¹
znani zielonogórscy publicyœci, regionaliœci, politycy.
,,Trakt. Warta - Odra’’. Tytu³ pisma nawi¹zywa³ do odrêbnoœci tych terenów
oraz do po³o¿enia Gorzowa na szlaku ³¹cz¹cym Akwizgran z Petersburgiem.
Pocz¹tkowo pismo by³o czarno-bia³e, z czasem ok³adka i cztery strony w œrodku
pisma drukowane by³y na kolorowym papierze kredowym. Wed³ug zapowiedzi
z numeru pierwszego pismo zrodzi³o siê ze spo³ecznej potrzeby dokumentacji
tego, co w ¿yciu regionu jest istotne i trwale, z chêci umo¿liwienia ka¿demu z jego
mieszkañców obcowania z odrêbnoœci¹ i bogactwem tych terenów. [...] Wype³niæ
chcemy tê lukê, która istnieje miêdzy dziennikiem, tygodnikiem, a publikacjami
zwartymi.
Od pocz¹tku pismo spotka³o siê z ¿yczliw¹ opini¹ œrodowiska. To pismo
przyjemnie wzi¹æ do rêki [...], szata graficzna, zdjêcia, rysunki, (wspólne dzie³o
Magdy i Andrzeja Æwiertniów) prezentuj¹ absolutnie profesjonalny poziom.
Tekstów zaœ takich autorów jak Krystyna Kamiñska, Jagoda Bokuniewicz,
Zbigniew Czarnuch, Zdzis³aw Linkowski, Stanis³aw W. Adamczyk nie powstydzi³by
siê nawet najlepszy periodyk. Tu nie ma mowy o amatorszczyŸnie. Czytelnik
otrzymuje pismo regionalne, ale wcale nie prowincjonalne1. Równie¿ kolejne
wydania ,,Traktu’’ uzyskiwa³y pozytywne recenzje - pisa³ Maciej WoŸny2.
Wydawc¹ pisma jest Gorzowskie Towarzystwo Kultury, redaktorem naczelnym
dzia³aczka Towarzystwa Stefania Kie³basiewicz. Pierwszy numer wydany
w czerwcu 1991 r. poœwiêcony by³ stosunkom polsko-niemieckim. Po pojawieniu
siê gorzowskiego ,,Promu’’ i ,,Lamusa’’ - pism kulturalno-literackich, ,,Trakt’’
zrezygnowa³ z promocji œrodowisk twórczych, skupi³ siê na charakterystyce
gorzowskich ,,Ma³ych Ojczyzn’’. W wydaniach z lat 1993-96 prezentowano
poszczególne miejscowoœci województwa, takie jak: S³oñsk, Santok, D¹broszyn,
Kostrzyn. W 1995 r. ,,Trakt’’ po raz pierwszy ukaza³ siê w kolorze. Dodatkowym
walorem tego wydania by³o t³umaczenie tekstów na jêzyk niemiecki. By³a to
prezentacja regionu gorzowskiego, natomiast rok póŸniej w dwóch kolejnych
wydaniach zamieszczono w jêzyku polskim teksty o przygranicznych terenach
niemieckich. Podobne inicjatywy wznawiano jeszcze m.in. w 1997 r. prezentuj¹c
najwa¿niejsze osoby pogranicza polsko-niemieckiego. W 1998 r. w ,,Trakcie’’
bilansowano kadencje samorz¹dów 1994-98 w Kostrzyniu i Witnicy. Nr 19
z grudnia 1998 r. poœwiêcony by³ dorobkowi województwa gorzowskiego, które
przechodzi³o do historii, a nr 20 ,,Traktu’’ wydany w 1999 r. prezentowa³ nowe
województwo lubuskie3. Objêtoœæ pisma waha³a siê w granicach 24-90 stron.
Zbigniew Czarnuch, publicysta z Witnicy, tak ocenia³ ostatnie wydania
1 - Maciej WoŸny, Region w zbli¿eniu, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1991, nr 33, s. 5.
2 - Patrz: ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 5, s. 16; ,,Arsena³’’ 1996, nr 11, s. 57; ,,Stilon Gorzowski’’ 1996, nr 11, s. 6.
3 - Wydanie to zosta³o ostro skrytykowane w zielonogórskiej ,,Winnicy’’. ,,Winnica’’ 2000, nr 1, s. 5.

WOJEWÓDZKICH

109

Nr 21 ukaza³ siê w czerwcu 2000 r. w tradycyjnym formacie A-4

gorzowskiego ,,Traktu’’: Przejœcie na system ,,zleceñ’’ [...] zwi¹zane jest
z niebezpieczeñstwem stania siê pismem ,,dworskim’’ wobec zleceniodawcy. Daje
tak¿e o sobie znaæ poœpiech towarzysz¹cy wydaniu niektórych numerów, na które
,,nagle’’ znalaz³y siê pieni¹dze i szybko zbli¿a³ siê termin jubileuszu czy wa¿nej
imprezy1.
,,Wêdrujemy’’. Informator Turystyczno-Krajoznawczy PTTK - oddzia³u
regionalnego w Zielonej Górze. Ukazuje siê od 1989 r. Zawiera m. in. prace
nagradzane w konkursach krajoznawczych. Format B-5, objêtoœæ ok. 50 s.,
druk czarno - bia³y. W 1999 r. wydano trzy numery pisma.
,,Winnica Zielonogórska’’. Po raz pierwszy tytu³ ten pojawi³ siê na pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych. Wydawc¹ by³ zielonogórski ZSMP2. Rozpoczêcie edycji
nowego miesiêcznika pod tym samym tytu³em w kwietniu 1998 r. by³o inicjatyw¹
Zbigniewa Jelinka*, który po zawieszeniu redagowanych przez siebie
,,Aktualnoœci Ko¿uchowskich’’ poszukiwa³ propozycji wydawniczych. Ofertê
wspó³pracy otrzyma³ od Zarz¹du Wojewódzkiego ZSMP, który wraz z grup¹
dzia³aczy SLD przygotowywa³ siê do kampanii wyborczej. W ten sposób Z.
Jelinek zosta³ redaktorem naczelnym miesiêcznika wydawanego przez
Wojewódzk¹ Radê Koordynacyjn¹ ZSMP. Pismo jest drukowane w formie
czarno-bia³ej (niekiedy z dodatkowym kolorem czerwonym na ok³adce),
w nak³adzie 1200-2000 egz., ma format A-3 i osiem stron objêtoœci.
Polityczno-wyborczy cel tej inicjatywy widoczny by³ zw³aszcza w specjalnie
zredagowanym wydaniu wrzeœniowo-paŸdziernikowym, w którym zamieszczono
apel o poparcie listy kandydatów SLD oraz wywiad z szefem zielonogórskiego
ZSMP Bogus³awem Wontorem. Obok niego gazeta pocz¹tkowo promowa³a
te¿ dzia³alnoœæ pos³a SLD Andrzeja Brachmañskiego, natomiast totalnej
krytyce poddani zostali pos³owie AWS i UW3. Jednoznacznie polityczn¹
1 - Zbigniew Czarnuch, Gorzowski ,,Trakt’’, ,,Przegl¹d Zachodni’’ 1998, nr 3, s. 214.
2 - Winnica ludzi myœl¹cych, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 80, s. 3. Reaktorem naczelnym pierwszej ,,Winnicy’’ by³ Jerzy
Ch³odnicki, pismo przesta³o siê ukazywaæ z przyczyn finansowych.
3 - Z wypowiedzi redaktora naczelnego ,,Winnicy’’: Lewicowy charakter pisma wynika z naszych przekonañ. Wiêksza czêœæ
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œrodowisku. Reakcje prasowe (i procesowe) na obrazoburcze teksty nale¿a³y
do rzadkoœci1.
Pismo kolportowane jest g³ównie na terenie Zielonej Góry. Jego poczytnoœæ
nie znalaz³a jednak prze³o¿enia na rynku reklamowym. W ,,Winnicy’’ og³oszenia
nie przekracza³y kilku procent ogólnej powierzchni. W 1999 r. w miesiêczniku
pojawi³y siê natomiast dodatkowe inicjatywy: ,,Ametyst’’ - dodatek œrodowisk
abstynenckich i rubryka ,,Strzecha’’ PKPS (z wewnêtrzn¹ numeracj¹). G³ówn¹
rolê w redagowaniu miesiêcznika odgrywa³ redaktor naczelny, któremu
pomaga³o 3-4 wspó³pracowników. Redakcja nie mia³a etatowych pracowników2.

7. Prasa zak³adowa oraz bran¿owa
Adres redakcji: Zielona Góra 65-048, al. Niepodleg³oœci 22, skr. poczt. 3

wymowê mia³ tak¿e majowy numer z 2000 r. zawieraj¹cy wspomnienia, pogl¹dy
oraz deklaracje dzia³aczy i zwolenników lewicy1.
W odró¿nieniu od innych efemeryd wyborczych ,,Winnica’’ utrzyma³a siê
na rynku, wyró¿niaj¹c siê bezkompromisowym stylem publicystyki, kontrowersyjn¹ form¹ przedstawiania lokalnych problemów politycznych i kulturalnych.
Zgodnie z zapowiedzi¹ z artyku³u inauguracyjnego ,,Winnica’’ nie stroni od
tematów trudnych i dra¿liwych pisz¹c o sprawach, które, jako ,,niewygodne’’,
pomijane s¹ lub niewystarczaj¹co wyjaœniane w lokalnych mediach2. Mediom
lubuskim miesiêcznik poœwiêca szczególnie du¿o miejsca3, podobnie jak
i dzia³alnoœci zielonogórskiego ZSMP.
Pod wzglêdem graficznym ,,Winnica’’ redagowana jest ¿ywo. Dynamiczne
³amanie urozmaica du¿a iloœæ ró¿norodnych informacji opatrzonych sugestywnymi tytu³ami. Styl niektórych tekstów móg³ nasuwaæ skojarzenia z warszawskim
tygodnikiem ,,Nie’’. Stanowi to jeden z elementów wizerunku pisma, które
stara siê prowokowaæ do reakcji, zw³aszcza œrodowiska twórcze. Trudno oceniæ
skutki takich dzia³añ, wydaje siê jednak, ¿e miesiêczny cykl wydawniczy
i niewielki nak³ad nie sprzyja³ umocnieniu siê ,,Winnicy’’ w zielonogórskim

spo³eczeñstwa ma lewicowe pogl¹dy. Ja te¿ mam. Artur £ukasiewicz, G³os Brachmañskiego, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 94,
s. 5.
1 - Ironiczne omówienie tego wydania opublikowa³a ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 103, s. 4. £za siê krêci.
2 - Zbigniew Jelinek, Prze¿yj z nami swoj¹ przygodê ¿ycia!, ,,Winnica’’ 1998, nr 0(1), s. 2.
3 - W rocznicowym wydaniu ,,Winnicy’’ redaktor naczelny z³o¿y³ ofertê wspó³pracy przy tworzeniu regionalnego pisma
spo³eczno-kulturalnego, o których to planach w 1999 r. szeroko informowa³a lubuska prasa. Winnica 1999, nr 3, s. 2. Tam te¿
krótkie podsumowanie rocznej dzia³alnoœci pisma: ,,Winnica’’ pragnê³a i pragnie nadal prze³amywaæ lokalny status quo. Bo
ktoœ musi odwa¿yæ siê, aby otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ nazwaæ po imieniu, bez niedomówieñ, bez protekcji.

,,Bibliotekarz Lubuski’’. Tytu³ nawi¹zuje do tradycji pó³rocznika ukazuj¹cego
atach 1958-71. Jednorazowa próba wznowienia edycji nast¹pi³a w 1980 r.,
ponownie ,,Bibliotekarz’’ zacz¹³ ukazywaæ siê jako pó³rocznik od 1996 r.
Wydawca: Zarz¹d Okrêgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida. Format A-5,
24 s., nak³ad 150-200 egz. Przewodnicz¹ca kolegium redakcyjnego: Maria
Wasik (dyrektor biblioteki), sekretarz: Danuta Waldowska.
,,Biuletyn Informacyjny’’. Pismo wydawane od 1992 r. przez Okrêgow¹ Izbê
Pielêgniarek i Po³o¿nych w Gorzowie Wlkp. Pocz¹tkowo by³ to miesiêcznik
o objêtoœci czterech stron (format A-4), drukowany z jednym dodatkowym
kolorem na ok³adce. Pierwszym redaktorem naczelnym by³a Irena SzklanaBerest. Pismo nie zawsze ukazywa³o siê regularnie. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych wydawano je najczêœciej co dwa miesi¹ce. W 1999 r. ukaza³ siê 50
nr ,,Biuletynu’’. Objêtoœæ pisma zwiêkszono do 24-32 s., a ok³adkê drukowano
w kolorze i na kredowym papierze. G³ówny materia³ stanowi³y komunikaty,
zarz¹dzenia oraz listy dotycz¹ce dzia³alnoœci OIPiP. W 2000 r. dwuosobow¹
redakcjê stanowi³y: Maria Teresa Zió³kowska i Alicja Andrzejewska. Adres
redakcji: Gorzów Wlkp., ul. Obroñców Pokoju 60/1.

1 - Najbardziej dosadny ton mia³a publikacja Zenona £ukasiewicza Z maczug¹, zamieszczona w ,,Kronice Zielonej Góry’’
(2000, nr 2, s. 63): [...] pismo, stanowi¹ce kliniczny przyk³ad pos³ugiwania siê niemal wy³¹cznie maczug¹ [...], jest to
redagowany niechlujn¹ polszczyzn¹ brukowiec, nie stroni¹cy od epitetów grubo ciosanych, uzurpuj¹cych sobie wy³¹cznie
prawo do oceniania bie¿¹cego ¿ycia spo³ecznego. Politycznego i kulturalnego miasta. Niemal na ka¿dej stronie znajdujemy
strofowanie i po³ajanki, obraŸliwe epitety i krytykanckie oceny bez uzasadnieñ. [...] Totalna negacja myli mu [redaktorowi
naczelnemu ,,Winnicy’’] z potrzeb¹ krytycznego os¹du rzeczywistoœci, a œrodki wyrazu kompromituj¹ dobre tradycje
rzemios³a dziennikarskiego. [pisownia wg. orygina³u]
2 - Ograniczone mo¿liwoœci finansowe, a co za tym idzie i organizacyjne by³y prawdopodobnie przyczyn¹ fatalnego poziomu
korekty pisma.
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,,Biuletyn Informacyjny Pielêgniarek i Po³o¿nych’’. Wydawca Okrêgowa
Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych w Zielonej Górze. Nr 1 ukaza³ siê w grudniu
1991 r. Przewodnicz¹ca Rady Krystyna Wysocka wyjaœnia³a w nim, ¿e
wydawanie pisma zwi¹zane jest z uchwaleniem przez sejm ustawy o samorz¹dzie
pielêgniarek. Pierwszym przewodnicz¹cym zespo³u redakcyjnego by³ Dariusz
M. Michalak, nastêpnie Dorota Baranowska, a od 1995 r. Alina Marciniak.
Za wydawanie ,,Biuletynu’’ odpowiada³a Bogus³awa Buœko. Pismo ukazywa³o
siê w ró¿nych formach objêtoœciowych i graficznych. Od 1992 r. zmieniono
tytu³ na ,,Gazetê Pielêgniarek i Po³o¿nych’’ i rozpoczêto now¹ numeracjê, rok
póŸniej powrócono do ,,Biuletynu’’. Tematyka poruszana w ,,Biuletynie’’
obejmowa³a sprawy promocji zdrowia, metody leczenia, sylwetki pielêgniarek.
Do stycznia 1999 r. ukaza³o siê 36 wydañ ,,Biuletynu’’. W 1999 r. wydano szeœæ
numerów pisma, które w wiêkszoœci poœwiêcone by³y sprawom reformy s³u¿by
zdrowia. Drukowano w nim porady prawne, marketingowe (o prowadzeniu
negocjacji), instrukcje. Nadal te¿ zamieszczano materia³y wspomnieniowe oraz
¿yczenia dla lekarzy i pielêgniarek. Od paŸdziernika 1999 r. zespó³ redakcyjny
tworz¹ cz³onkowie Rady, przewodnicz¹c¹ jest Weronika Rosenberger. Pismo
ma format A-4, objêtoœæ 12-24 s. Adres: Zielona Góra, ul. Podgórna 50 b.
,,Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej’’. Miesiêcznik ukazuj¹cy siê od 1991
r. (do 1996 r. jako dwumiesiêcznik ,,Biuletyn WSI’’). Inicjatorem pisma by³
prof. Marian Mi³ek. Przewodnicz¹cym kolegium redakcyjnego jest Andrzej
Politowicz.
W pierwszych latach ,,Biuletyn’’ by³ odbijany na ksero w nak³adzie ok. 150
egz., bez zdjêæ, w objêtoœci czterech, a od 1993 r. oœmiu stron. G³ówn¹ rubryk¹
by³a relacja ,,Z obrad senatu’’, której pocz¹tek publikowany by³ na pierwszej
stronie. W 1995 r. w zwi¹zku z przygotowaniem do przekszta³cenia uczelni
w Politechnikê informowano szczegó³owo o podejmowanych przez w³adze WSI
dzia³aniach w tym kierunku, zwiêkszono te¿ nak³ad pisma do 200 egz.
Zasadnicze zmiany w redagowaniu pisma nast¹pi³y w 1996 r., wraz ze zmian¹
statusu uczelni. Odnowiono winietê tytu³ow¹ pisma, poprawiono grafikê,
a ok³adkê drukowano na papierze kredowym. Zgodnie z zapowiedzi¹ rektora
Micha³a Kisielewicza ,,Biuletyn’’ od tej pory redagowany by³ bardziej ¿ywo
i otwarcie, prezentuj¹c sprawy uczelni w formie wywiadów, reporta¿y, sonda¿y
œrodowiskowych. Du¿y nacisk po³o¿ono na sprawy poszczególnych wydzia³ów
uczelni1. W 1997 r. przedstawiono wszystkich dziekanów Politechniki oraz
rozpoczêto publikacjê licznych materia³ów zwi¹zanych z pracownikami
naukowymi uczelni i ich dorobkiem. Pismo zwiêkszy³o nak³ad do 250 egz.
W tym roku ukaza³o siê dziewiêciokrotnie, ka¿dorazowo w objêtoœci 20 s.
1 - ,,Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej’’ 1996, nr 6 (51), s. 3. W artykule inauguracyjnym rektor napisa³: Jeœli nie znajdziecie
Pañstwo ¿adnych informacji o dzia³alnoœci któregoœ z wydzia³ów czy innej jednostki organizacyjnej- œwiadczyæ to bêdzie
o ma³ej aktywnoœci ich kierownictwa.
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,,Biuletyn’’ nale¿y do grupy pism akademickich o najd³u¿szej tradycji

Obecnie ,,Biuletyn’’ ukazuje siê jako miesiêcznik w formacie A-4, w objêtoœci
16-28 s., z dodatkowym kolorem na kredowej ok³adce. W materia³ach oprócz
zarz¹dzeñ rektorskich i sond przeprowadzanych wœród studentów dominuj¹
teksty o ludziach zwi¹zanych z Politechnik¹: pracownikach naukowych,
studentach, absolwentach. W monografii uczelni na temat ,,Biuletynu’’,
napisano: Pismo ma ambicje spe³nienia roli forum ¿ycia akademickiego, chce
byæ ,,¿ywe’’ i otwarte1. Sonda¿e redakcji przeprowadzane wœród czytelników
,,Biuletynu’’ wskazuj¹, ¿e pismo ma w wiêkszoœci dobr¹, a nawet bardzo dobr¹
ocenê w œrodowisku uczelnianym2. W numerze 4 (83) z kwietnia 2000 r.
miesiêcznik po raz pierwszy przedstawi³ obszern¹ koncepcjê stworzenia
Uniwersytetu Zielonogórskiego z po³¹czenia WSP i Politechniki3.
,,Czas i przestrzeñ’’. Pismo Muzeum Okrêgowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Pismo zawiera teksty, zdjêcia i dokumenty z dziejów Ziemi Gorzowskiej.
Ponadto sprawozdania z pracy muzeum oraz kronikê regionaln¹. Redaktor

1 - Politechnika Zielonogórska 1965-2000, pod red. Mariana Eckerta, Zielona Góra 2000 r., s. 34 (maszynopis).
2 - ,,Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej’’ 1997 nr 1 oraz 1998, nr 1. Tak¿e: Andrzej K. Piasecki, Biuletyn jeszcze nie
uniwersytecki, ,,Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej’’ 2000, nr 5-6, s. 24-25.
3 - Politechnika Zielonogórska jest tak¿e wydawc¹ czterech periodyków naukowych o zasiêgu miêdzynarodowym:
,,Discyssiones Mathematicae’’, ,,International Journal of Applied Mathematics and Computer Science’’, ,,Applied
Mechanics and Engineeringm Management’’.
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naczelny Zdzis³aw Linkowski. Format A-4, objêtoœæ 12 s., kredowa ok³adka
bez dodatkowych kolorów.
,,Doktor’’. Biuletyn Informacyjny Okrêgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.
Po raz pierwszy pismo ukaza³o siê, jako ,,Biuletyn Informacyjny OIL’’ w lipcu
1990 r. Pocz¹tkowo pismo mia³o spe³niaæ rolê ,,urzêdowego dziennika’’1,
jednak po zmianie tytu³u (1993 r.) rozbudowano tematykê czasopisma o sprawy
historii i rejestracji bie¿¹cych zjawisk tego œrodowiska zawodowego. Poza
uchwa³ami Izby pismo drukuje artyku³y z ró¿nych dziedzin medycyny,
sprawozdania z dzia³alnoœci towarzystw naukowych, relacje z jubileuszy,
komunikaty sportowe. Od nr 3 (51) z 1999 r. ,,Doktor’’ uruchomi³ rubrykê
,,Hyde Park’’, w której bez ingerencji redakcji zamieszczane s¹ opinie
czytelników. Pierwszym redaktorem pisma by³ Jacek Felisiak. W marcu 1992
r. redaktorem naczelnym zosta³ Zbys³aw Kopyœæ (J. Felisiak by³ jego zastêpc¹),
a sekretarzem redakcji Ewa Adamkiewicz. Od 1993 r. redakcj¹ techniczn¹
pisma zajmuje siê Gra¿yna ¯mudzin - etatowy pracownik OIL. W latach
1994-1998 zastêpc¹ redaktora naczelnego by³ Wies³aw Stawiarski, nastêpnie
funkcjê tê pe³ni³a Ma³gorzata Wierzbicka. ,,Doktor’’ ma format A-4, objêtoœæ
24 s., kolorow¹ kredow¹ ok³adkê, nak³ad ok. 1600 egz.
,,Energia’’. Biuletyn Pracowników Energociep³owni ,,Gorzów’’ S.A. Pismo
poœwiêcone sprawom przedsiêbiorstwa i za³ogi, a tak¿e problemom bran¿y
energetycznej. Pierwszy numer wydano w kwietniu 1994 r. Od 1997 r. pismo
ukazuje siê w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej, w nak³adzie 500 egz. Wysoka
jakoœæ druku powoduje, ¿e ,,Energia’’ jest efektown¹ wizytówk¹ przedsiêbiorstwa. Pismo wydawane jest kilkanaœcie razy w roku. W listopadzie 1999 r.
ukaza³ siê nr 15(41). Opracowaniem zajmuje siê Agencja Reklamowa OPTY
sp. z o.o. Redaktorem ,,Energii’’ jest Jerzy Nowak. Pismo ma format A-4, 16
s. objêtoœci, drukowane jest w kolorze, na kredowym papierze.
,,G³os Uczelni’’. Pismo wydawane w zielonogórskiej WSP od lutego 1997 r.
do kwietnia 1999 r., redagowane przez pracownika naukowego WSP, a zarazem
sekretarza rektora, Dariusza Dolañskiego. Redakcja w artykule inauguracyjnym
przedstawi³a zadania pisma: Nie chcemy, by by³o ono zbiorem komunikatów
i zarz¹dzeñ w³adz, lecz by odzwierciedla³o ¿ycie instytutów, wydzia³ów, w koñcu
i ca³ej uczelni. Zgodnie z t¹ zapowiedzi¹ ,,G³os’’ prezentowa³ œrodowisko
uczelniane oraz aktualne przemiany w nauce, by³ nie tylko informatorem
i kronik¹, ale równie¿ platform¹ wymiany pogl¹dów dla osób zwi¹zanych
z WSP. Pismo zawiera³o wiele informacji o bie¿¹cej pracy instytutów, danych
o pracownikach naukowych i ich dorobku, informacji z KBN. Brakowa³o
natomiast zapowiadanej w artykule inauguracyjnym ,,kontrowersyjnoœci’’.
Sta³e rubryki to: ,,Kronika WSP’’, ,,Awanse naukowe’’, ,,Nowoœci wydawnicze’’,
1 - ,,Doktor’’ 1999, nr 2, s. 1.
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,,Prasówka’’ (przegl¹d prasy lokalnej pod k¹tem spraw dotycz¹cych uczelni),
,,Forum’’ (rubryka dyskusyjna). £¹cznie ukaza³o siê dwanaœcie numerów pisma
w formacie A-4, objêtoœci 16-28 s. (druk offsetowy z dodatkowym kolorem na
kredowej ok³adce).
,,Gorzowski Informator Lekarski’’. Kwartalnik Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Gorzowie Wlkp. Pismo wydawane od 1991 r., pocz¹tkowo w formie
czarno-bia³ej z dodatkowym kolorem na ok³adce. Pierwszym redaktorem
naczelnym by³a Jolanta Ma³myga. Pismo zajmuje siê sprawami œrodowiska
lekarskiego. Zamieszczane materia³y dotycz¹ organizacji zawodowych,
problemów warunków pracy, zmian zachodz¹cych w s³u¿bie zdrowia (np.
komputeryzacji). Format A-4, objêtoœæ 8-12 s.
,,Grono’’. Pismo lubuskich nauczycieli. Ukazuje siê od grudnia 1991 r.,
dziesiêæ razy w roku. Wydawc¹ jest zielonogórski Oœrodek Doskonalenia
Nauczycieli, posiadaj¹cy w³asn¹ bazê poligraficzn¹. Przed ,,Gronem’’, Janina
Wilczek z ODN zredagowa³a dwa wydania ,,Zielonogórskiego Przegl¹du
Oœwiatowego’’, a tak¿e przygotowa³a pierwszy numer ,,Grona’’1. Redaktorem
naczelnym pisma by³ Piotr Januszek konsultant ODN, oprócz niego najwiêkszy
wk³ad w prace redakcyjne wnieœli: Les³awa Bemben i Leopold Kolbiarz.
Redakcja utrzymywa³a sta³y kontakt z liczn¹ grup¹ wspó³pracowników,
zachêcaj¹c nauczycieli do nadsy³ania tekstów2. W pierwszym roku istnienia
autorami tekstów by³o ponad stu nauczycieli. Mimo pierwotnych za³o¿eñ
przewiduj¹cych redagowanie ,,Grona’’ w formie biuletynu informacyjnego,
redakcji uda³o siê rozszerzyæ formu³ê pisma o publicystykê. ,,Grono’’ zawiera³o
komunikaty w³adz oœwiatowych, informacje o olimpiadach, korespondencje
ze szkó³, fragmenty publikacji naukowych, prezentacje twórczoœci artystycznej.
W latach 1992-95 nak³ad waha³ siê w granicach 300-2.500 egz., a objêtoœæ od
4 do 28 s. Doskonalono graficzn¹ stronê pisma dziêki zastosowaniu nowych
programów sk³adu i grafiki. W 1995 r. pojawi³y siê k³opoty z utrzymaniem
ci¹g³oœci wydawniczej, spowodowane ograniczeniami finansowymi ODN3.
W tym okresie liczba prenumeratorów ,,Grona’’ spad³a do trzydziestu.
Z pocz¹tkiem 1996 r. redaktor naczelny zrezygnowa³ z funkcji (pozostaj¹c
jednak jako redaktor techniczny cz³onkiem zespo³u), a jego miejsce zajê³a
Ewa Duma, pracuj¹ca ju¿ wczeœniej w zespole redakcyjnym. Jednoczeœnie ze
zmian¹ redaktora naczelnego zmieni³ siê organ prowadz¹cy szkó³. Od 1 stycznia
1996 r. by³ nim samorz¹d miejski, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w postaci
nowej rubryki: ,,G³os samorz¹dów’’. Nowoœci¹ by³y tak¿e rubryki: ,,Z teki
1 - ,,Grono’’ 1996, nr 1, s. 2.
2 - ,,Grono’’ 1994, nr 2, s. 3.
3 - Czerwcowy numer ,,Grona’’ z 1995 r. wydany zosta³ w objêtoœci 4 str., z informacj¹ redaktora naczelnego mówi¹c¹ ¿e
dyrektor ODN z przyczyn finansowych zawiesi³ wydawanie pisma. Po wakacjach ukaza³o siê jeszcze jedno wydanie (równie¿
czterostronicowe), póŸniej w edycji pisma nast¹pi³a przerwa do stycznia 1996 r. .

116

PRASA MIAST

WOJEWÓDZKICH

117

,,Lumel’’. Pismo pracowników Lubuskich Zak³adów Aparatów Elektrycznych.
Lumel S.A. W 1999 r. ukaza³ siê 36 numer pisma, a redaktorem naczelnym
zosta³ Artur Borucki, pracownik dzia³u marketingu. Wydawnictwo to jest
skierowane przede wszystkim do za³ogi przedsiêbiorstwa. Format A-4, objêtoœæ
20 s., czarno-bia³e, kwartalnik, natomiast od 1997 r. ,,Lumel’’ wydaje tak¿e
drugie czasopismo ,,Nasze Sprawy’’, adresowane g³ównie do kontrahentów.
Pismo to ukazuje siê raz lub dwa razy w roku i ma charakter reklamowopromocyjny. Format A-4, objêtoœæ 8-32 s., kolor, kreda.

wywiady z artystami, artyku³y z historii muzyki. Opisywano te¿ jubileusze1 oraz
proces budowy nowej sali koncertowej. W lutym 2000 roku ukaza³ siê 42 numer
pisma. Format A-4, czarno-bia³y, 8 s. Sekretarz redakcji: Jolanta Kiciak.
,,Museion’’. Informator Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W numerze
pierwszym wydanym w paŸdzierniku 1998 r. ukaza³ siê artyku³ dyrektora
Muzeum Andrzeja Toczewskiego mówi¹cy o celach dzia³aniach Muzeum.
W nastêpnych wydaniach w ,,Museionie’’ opisywano efekty pracy tej placówki,
publikowano rozmowy z lokalnymi twórcami, prezentowano inne muzea na
Ziemi Lubuskiej. W grudniu 1999 r. ukaza³ siê nr 4 pisma. Format A-4, objêtoœæ
12 s., plus dodatkowy kolor na ok³adce.
,,Nasza Novita’’. Kwartalnik firm: Novita S.A. i Novita Market S.A. Bezp³atny
biuletyn zak³adowy wydawany od kwietnia 1998 r. Format A-4, objêtoœæ 8 s.
kredowy papier, kolorowa ok³adka. Chcemy, ¿eby ,,Nasza Novita’’ sta³a siê
pomostem miêdzy pracownikami i dyrekcj¹ - napisano w artykule inauguracyjnym
pisma.
,,Orfeusz’’. Biuletyn Lubuskiego Biura Koncertowego. Ukazuje siê od 1999
r., w maju 2000 r. wydano nr 2 (5). Pismo zawiera informacje z wydarzeñ
artystycznych oraz teksty pracowników Biura. Format A-4, objêtoœæ ok. 10 s.,
nak³ad 500 egz. Druk offsetowy z dodatkowym kolorem na ok³adce.
,,Rolniczy Puls’’. Pismo Lubuskiej Izby Rolniczej wydawane od 1997 r. Jego
powstanie zwi¹zane jest z procesem tworzenia samorz¹du rolniczego. W 1996
r. powsta³a w Zielonej Górze Izba Rolnicza, rok póŸniej zorganizowano jej
administracjê. Wtedy te¿ ,,Rolniczy Puls’’ ukaza³ siê po raz pierwszy. W 1998
roku wydano trzy numery pisma, w 1999 r. piêæ. Latem 2000 r. ukaza³ siê
numer 3 (12). Pismo doskonali³o sw¹ formê graficzn¹ i zwiêksza³o objêtoœæ.
Pierwsze dziewiêæ numerów mia³o po 12 s. i dodatkowy kolor na ok³adce. Od
2000 r. ok³adka jest ju¿ pe³nokolorowa, a objêtoœæ wzros³a do 28 s. Do koñca
1998 r. pod winiet¹ informowano, ¿e jest to Pismo Zielonogórskiej Izby Rolniczej.
,,Rolniczy Puls’’ stara siê informowaæ mieszkañców wsi o aktualnych
wydarzeniach w bran¿y rolniczej, dzia³alnoœci samorz¹du, kontaktach
miêdzynarodowych, nowinkach technologicznych. Zawiera tak¿e materia³y
dotycz¹ce Unii Europejskiej i procesu integracji. W minimalnym stopniu s³u¿y
jako noœnik reklam i komunikatów.
Zespó³ redakcyjny tworz¹: Mariusz Markiewicz - rolnik, delegat do Izby,
Zbigniew ¯ywieñ, cz³onek zarz¹du i Ma³gorzata Pa³ys kieruj¹ca pracami biura
Izby. Kolporta¿ odbywa siê poprzez instytucje i organizacje rolnicze, a tak¿e
przy okazji imprez bran¿owych i œrodowiskowych. Pismo pocz¹tkowo mia³o
nak³ad dwóch tysiêcy egzemplarzy, w roku 2000 zosta³ zwiêkszony do trzech
tys. Ca³y czas ukazuje siê w formacie A-4.

,,Maestro’’. Miesiêcznik Filharmonii Zielonogórskiej. Pierwszy numer ukaza³
siê we wrzeœniu 1993 r. W piœmie prezentowano repertuar Filharmonii,

1 - W 1994 r. szczególnie wiele miejsca poœwiêcono jubileuszowi 40-lecia Filharmonii.

W ostatnich latach ,,Grono’’ zosta³o zdominowane przez sprawy reformy oœwiaty

kuratora’’, ,,Wokó³ wychowania’’ i ,,Poznajmy bli¿ej’’, ,,Integracja europejska’’.
Poza tym kontynuowano wydawanie dodatku ,,Informator Regionalnego
Centrum Edukacji Ekologicznej’’ redagowanego przez Annê Choinkê. Od
grudnia 1996 r. nowe dodatki to ,,Prezentacje’’ (grafiki) i ,,Metodyka’’.
W latach 1998-2000 w ,,Gronie’’ du¿o miejsca poœwiêcano sprawom
przygotowania i wdra¿ania reformy oœwiatowej. Tematyczny podzia³ stron
oznaczono ¿yw¹ pagin¹: ,,Wokó³ kszta³cenia’’, ,,Konkursy’’, ,,Recenzje’’ itp.
Od 1999 r. pismo jest kolportowane na terenie szkó³ ca³ego woj. lubuskiego.
Ma format A-4, objêtoœæ ok. 20 s., dodatkowy kolor na ok³adce. Nak³ad wynosi
1000-1700 egz.
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,,Rzemios³o Lubuskie’’. Po raz pierwszy jako numer zerowy pismo wydane
zosta³o w listopadzie 1995 r. z okazji Polsko-Niemieckiej Wystawy Kooperacyjnej. Nr 1 wyszed³ w lutym 1996 r. Od tego czasu pismo ukazuje siê kilka razy
w roku. Wydawc¹ jest Izba Rzemieœlnicza w Zielonej Górze, a redaktorem
dziennikarka Katarzyna Maksymczak*. ,,Rzemios³o’’ jest redagowane profesjonalnie, zarówno pod wzglêdem formy jak i treœci, prezentuje obfity materia³
informacyjny dotycz¹cy regionalnego rzemios³a, a tak¿e interesuj¹c¹ publicystykê, np. wywiad z kominiarzem, sondy wœród rzemieœlników, reporta¿e o ich
zmaganiach z urzêdami na przestrzeni dziesiêcioleci. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
porady na temat prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. W 1998 r. wydano
numer specjalny pisma z okazji 100-lecia rzemios³a polskiego w Zielonej Górze.
Pismo standardowo ma format A-4, objêtoœæ 8-12 s., plus dodatkowy kolor na
ok³adce. Adres redakcji: Zielona Góra 65-075, ul. Reja 9.
,,Szejk’’. Czasopismo Zielonogórskiego Zak³adu Górnictwa Nafty i Gazu.
Utworzenie pisma mo¿liwe by³o w zwi¹zku z wydaniem w 1986 r. przez Radê
Ministrów uchwa³y o propagowaniu zasad reformy gospodarczej wœród za³óg
pracowniczych. W tym celu w du¿ych przedsiêbiorstwach mia³y powstaæ
Zak³adowe Oœrodki Kszta³cenia i Informacji (ZOKiI). Kilku pracowników
zielonogórskiej ,,Nafty’’ wykorzysta³o wiêc okazjê do stworzenia zak³adowego
organu prasowego. W grupie inicjatorów ,,Szejka’’ byli: Maciej Szafrañski
(dziennikarz radiowy), Jerzy Nogieæ (dziennikarz gorzowskiego oddzia³u
,,Gazety Lubuskiej’’), Krystyna Rutka (kierownik ZOKiI), Radzis³aw Nowak
(z-ca dyrektora), Jerzy Trzciñski (kierownik kadr) i Józef Lenart (naczelny
in¿ynier). Pierwszy numer pisma ukaza³ siê z okazji barbórkowego œwiêta
w 1986 r. Pocz¹tkowo ,,Szejk’’ by³ dwumiesiêcznikiem, drukowano go na
papierze offsetowym w formacie A-4 z dodatkowym kolorem na ok³adce.
W wydaniach grudniowych ju¿ od 1987 r. starano siê stosowaæ pe³nokolorow¹
ok³adkê. Pismo przechodzi³o wraz zak³adem lepsze i gorsze okresy rozwoju.
W ,,chudych’’ latach 1990-1993 ,,Szejk’’ wychodzi³ w formie czarno-bia³ej.
W 1993 r. z okazji 25-lecia ZZGNiG pojawi³o siê specjalne wydanie ,,Szejka’’
z kolorow¹ ok³adk¹ na kredowym papierze. W 1998 r. z okazji 30-lecia
przedsiêbiorstwa ,,Szejk’’ ukaza³ siê w jeszcze efektowniejszej formie graficznej
i w objêtoœci 32 s. Od tego czasu pismo zawsze wydawane by³o na kredowym
papierze i w pe³nym kolorze na wszystkich stronach. Od 1995 r. ukazuje siê
co kwarta³ w nak³adzie ok. 700 egz.. Opracowanie komputerowe i druk zlecany
jest firmie Eurodruk.
Na zawartoœæ ,,Szejka’’ sk³adaj¹ siê przede wszystkim materia³y z ¿ycia
zak³adu: prezentacje dokonañ pracowników, informacje dyrekcji, sprawy
bran¿owe. Przebieg pracy zawodowej ludzi zwi¹zanych z przedsiêbiorstwem
prezentowano w reporta¿owym cyklu ,,¯yciorys wpisany w naftê’’. W pierwszych
latach w merytorycznym rozwoju ,,Szejka’’ pomagali dziennikarze ,,Gazety
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Lubuskiej’’ i Polskiego Radia1. M. in. Maciej Szafrañski opublikowa³ w nim
wiele reporta¿y na temat funkcjonowania organizacji zak³adowych. Pismo
redagowane by³o z humorem i bez ,,ideologicznego zadêcia’’ spotykanego
w prasie zak³adowej. W 1992 r. po raz pierwszy zamieszczono w ,,Szejku’’
noworoczn¹ szopkê. Przedstawiciele dyrekcji przedsiêbiorstwa zapewniali, ¿e
pozostawiaj¹ redakcji pe³n¹ samodzielnoœæ2.
Zespó³ redakcyjny pisma tworzyli pracownicy zak³adu, maj¹cy jednak
kwalifikacje dziennikarskie lub te¿ doœwiadczenia w pracy redakcyjnej.
Kolejnymi redaktorami naczelnymi pisma byli: Krystyna Rutka, Mieczys³aw
Tracewski i od 1988 r. Miros³awa Bogdan - szefowa dzia³u public relations
w firmie. Ponadto w redagowaniu pisma uczestniczyli redaktorzy: Piotr
Piotrowski (do 1987 r.), Czes³aw Markiewicz (do 1988 r.), redaktorzy techniczni:
Krzysztof Wojciechowski i Leon Hermanowicz (do 1990 r.) i grafik Izabela
Marciniszko (do lipca 1987 r.). W latach dziewiêædziesi¹tych redaktor naczeln¹
pisma wspomagali: etatowa dziennikarka ,,Szejka’’ Bogus³awa Gawe³ oraz
Czes³aw Wachnik z ,,Gazety Lubuskiej’’ i radiowiec Andrzej Karpiñski.
,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’. Gazeta Elektrociep³owni Zielona Góra wydawana
co miesi¹c od maja 1994 r.
Zarz¹d przedsiêbiorstwa zdecydowa³ o wydawaniu pisma w zwi¹zku
z wejœciem zak³adu na drogê przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Celem edycji by³o
wiêc informowanie za³ogi o procesie przekszta³cenia i stworzenie platformy
dyskusji na ten temat. Pismo redagowa³ zespó³ pracowników z ró¿nych
wydzia³ów Elektrociep³owni. Spoœród nich jedynie Arkadiusz Rubaszewski
wspó³pracowa³ z ,,Gazet¹ Lubusk¹’’ oraz pismami motoryzacyjnymi. Mimo
tych skromnych doœwiadczeñ w zakresie tworzenia pisma, miesiêcznik
redagowany by³ w sposób interesuj¹cy. Na grafikê pisma pozytywny wp³yw
mia³y liczne fotografie, ozdobniki komputerowe, profesjonalny uk³ad tekstów.
Pod wzglêdem merytorycznym ,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’ redagowane by³o
w równie ciekawej formie. Oddzielano informacje (podane w rzeczowej
rubryce: ,,Panorama miesi¹ca’’) od publicystyki, stosowano takie formy przekazu
jak wywiad, reporta¿. W rubryce ,,Po¿egnaliœmy’’, wspominano zmar³ych
pracowników przedsiêbiorstwa. By³y te¿ tradycyjne rubryki rozrywkowe,
poradniki.
W 1994 r. z okazji dwudziestolecia firmy wydano numer specjalny wype³niony
prawie ca³kowicie zdjêciami (32) z historii zak³adu. Gazeta przypomina³a te¿
co roku o ,,Dniu Energetyka’’. W 1999 r. na 25-lecie wydanie miesiêcznika
ozdobiono wycinkami prasowymi na temat firmy z ostatniego æwieræwiecza.
Redakcja zwraca³a du¿¹ uwagê na to, co pisz¹ o zak³adzie inne gazety. Starano
1 - ,,Szejk’’ 1996, nr 5 (50), s. 16-17.
2 - Miejsce w szeregu (wywiad z dyrektorem zak³adu). Tam¿e, s. 3.
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Gazetka zielonogórskiej Elektrociep³owni jest jednym z nielicznych publikatorów zak³adowych
utworzonych w latach dziewiêædziesi¹tych z myœl¹ o przygotowaniu pracowników do przekszta³ceñ w³asnoœciowych

siê wychodziæ poza zak³adowe op³otki, pisz¹c latem 1997 r. o powodzi i pomocy
dla jej ofiar, o dzia³alnoœci radnych - pracowników Elektrociep³owni. W 1996
r. obszerny tekst poœwiêcono ekologicznej sytuacji Zielonej Góry1. Pismo nie
unika³o tak¿e trudnych tematów, które ¿ywo interesowa³y 320-osobow¹ za³ogê.
Dotyczy³o to g³ównie procesów przekszta³ceñ i wyborów cz³onków do Rady
Nadzorczej. W 1995 r. podczas strajku w przedsiêbiorstwie, numer relacjonuj¹cy
przebieg protestu opracowano na podstawie informacji przytoczonych
z zielonogórskich dzienników2. Po tym wydaniu w edycji pisma nast¹pi³a
przerwa a¿ do grudnia. Po wznowieniu powrócono do sprawy konfliktu,
relacjonuj¹c stanowisko zarz¹du oraz przebieg procesu s¹dowego ze zwolnionymi pracownikami.
W czerwcu 2000 r. ukaza³ siê 57 numer pisma. ,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’
wydawane jest w formacie A-4, objêtoœci 8 s., bez dodatkowych kolorów,
w nak³adzie ok. 150 egz. Sk³ad i druk odbywa siê w Elektrociep³owni.

8. Biuletyny organizacyjne i samorz¹dowe
,,Biuletyn Informacyjny’’. Biuletyn wydawany przez Zarz¹d Regionu NSZZ
,,Solidarnoœæ’’ w Zielonej Górze. Pismo zaczê³o siê ukazywaæ 3 wrzeœnia 1981
r. jako ,,Serwis Informacyjny’’. Do grudnia 1981 r. wydano 26 numerów3

WOJEWÓDZKICH

w formacie A-4, w objêtoœci 2-4 s. Nielegalna próba wznowienia edycji
,,Serwisu’’ w okresie od kwietnia 1982 r. do lipca 1983 r. zakoñczy³a siê
aresztowaniem inicjatorów1. Trwa³y powrót solidarnoœciowego informatora
nast¹pi³ dopiero we wrzeœniu 1989 r. Wtedy ukaza³ siê numer pierwszy
,,Serwisu’’, w numeracji ci¹g³ej by³o to wydanie 27. Nak³ad wydania wynosi³
5 tys. egz. W grudniu 1989 r. wydano numer 9 (30) w nak³adzie 3 tys. egz.
W roku nastêpnym zmniejszono nak³ad do tysi¹ca egzemplarzy. Objêtoœæ
waha³a siê od 4 do 20 s. Cz³onkami zespo³u redakcyjnego byli: Zbigniew
Nikitiuk, B. Fedorowicz, E. Szyjka i Euzebiusz Fokszan. Czêsto pojawia³y siê
rysunki Gra¿yny Graszko - plastyczki z Nowej Soli. Zmiana tytu³u na ,,Biuletyn
Informacyjny Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarnoœæ’’ nast¹pi³a w maju 1990 r.
od numeru 8(34). W tym czasie poprawi³a siê te¿ graficzna strona pisma:
pojawi³y siê leady, ramki, zdjêcia. Objêtoœæ pisma w 1991 r. waha³a siê
w granicach 20-32 s., a nak³ad od 1,2 do 3,5 tys. egz.
Dzia³alnoœæ wydawnicza zielonogórskiej ,,Solidarnoœci’’ aktywizowa³a siê
w okresach przedwyborczych, w latach 1990, 1991, 1993, 19952. Prezentowano
wówczas materia³y wyborcze kandydatów zwi¹zanych z ,,S’’. W latach 1996-97
pismo wiêcej miejsca poœwiêca³o sprawom zawodowym. W 1998 r. zmieniaj¹ca
siê treœæ ,,Biuletynu’’ by³a odzwierciedleniem nowych czasów. Ju¿ nie tematyka
polityczna, czy nawet zak³adowa, ale informacje o funduszu emerytalnym
Zurich-Solidarni oraz porady prawne - wype³nia³y wiêkszoœæ wydañ pisma.
Od 1992 r. ,,Biuletyn Informacyjny’’ redagowany jest przez pracownika
Zarz¹du Regionu El¿bietê Drewkê-Doberstein. Treœæ pisma stanowi¹ g³ównie
materia³y zwi¹zkowe: komunikaty w³adz zwi¹zku, informacje o dzia³alnoœci
zarz¹du, wskazówki dla komisji zak³adowych. Pismo jest redagowane przy
pomocy najprostszych uk³adów graficznych, bez zdjêæ, z jednym dodatkowym
kolorem na pierwszej stronie. Format A-4, objêtoœæ 8-16 s., offset. ,,Biuletyn’’
zawiera niekiedy przedruki ca³ych stron z ,,Tygodnika AWS’’.
,,Gorzowskie Wiadomoœci Samorz¹dowe’’. Bezp³atny Miesiêcznik Informacyjny
wydawany od grudnia 1999 r. Pismo redaguj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego.
Redaktor odpowiedzialny: Jolanta Cieœla - rzecznik prasowy Urzêdu Miejskiego.
Wydawnictwo redagowane jest w sposób profesjonalny, sta³¹ rubryk¹ s¹
informacje ,,Z prac Zarz¹du Miasta’’, zamieszczane s¹ tak¿e sprawozdania
z sesji Rady Miejskiej oraz bogaty materia³ zdjêciowy przedstawiaj¹cy aktualne
wydarzenia w gorzowskim samorz¹dzie. Format A-4, objêtoœæ 12-16 s.,
kolorowa ok³adka kredowa.

3 - Janina Zelem w swej pracy magisterskiej (s. 65), podaje, ¿e w 1981 r. ukaza³o siê 26 numerów Serwisu.
1 - Ekologiczna przysz³oœæ Winnego Grodu, ,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’ 1996, nr 4, s. 1, 4, 6.
2 - ,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’ 1995, nr 5.
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1 - Artur £ukasiewicz, Serwis bez nazwisk, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 290, s. 5.
2 - W latach dziewiêædziesi¹tych ,,Biuletyn’’ przesta³ prowadziæ numeracjê ci¹g³¹.
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,,Magazyn Feniks’’. Biuletyn Zarz¹du Regionu NSZZ ,,Solidarnoœæ’’ w Gorzowie
Wlkp. Pierwszy okres historii biuletynu to czasy nielegalnej edycji pisma
w latach 1982-89. Po utworzeniu 13 czerwca 1982 r. w warunkach konspiracyjnych
Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ ,,Solidarnoœæ’’, rozpoczêto wydawanie
,,Feniksa’’ jako Biuletynu Informacyjnego RKW. Numer pierwszy datowany
na 30.06-7.07 1982, zawiera³ m.in. list otwarty ukrywaj¹cego siê gorzowskiego
dzia³acza ,,Solidarnoœci’’ Zbigniewa Be³za. Oba teksty poprzedza³o has³o:
Polacy - b¹dŸmy solidarni! Wydawanie gazety by³o jednym z g³ównych obszarów
dzia³ania ca³ej podziemnej struktury gorzowskiej opozycji. W czerwcu 1983 r.
z okazji wydania 50 numeru RKW wyda³a oœwiadczenie, sk³adaj¹c serdeczne
gratulacje wszystkim osobom zwi¹zanym z tworzeniem tygodnika. Podkreœlano
jednoczeœnie znaczenie niezale¿nej prasy w walce z komunizmem. Numer
setny ,,Feniksa’’ ukaza³ siê z dat¹ 13 czerwca 1985 r.
W sierpniu 1984 r. drukarnia ,,Feniksa’’, znajduj¹ca siê w domu Franciszka
Kowalczyka w Gr¹sach k. Dobiegniewa zosta³a wykryta przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa. Mimo aresztowania siedmiorga dzia³aczy zwi¹zanych z ,,Feniksem’’, pismo ukazywa³o siê nadal. Podobnie by³o po nastêpnych dwóch
wpadkach, które spowodowa³y aresztowanie piêciu osób1. £¹cznie w okresie
nielegalnego wydawania pisma oko³o stu osób by³o zatrzymanych, aresztowanych
i wiêzionych za udzia³ w tworzeniu i kolportowaniu ,,Feniksa’’2. G³ównym
organizatorem pracy redakcji by³ Rafa³ Zapadka*, a wœród wspó³pracowników
by³a gorzowska dziennikarka Gra¿yna Pytlak* 3. Pismo redagowano najczêœciej
w cyklu dwutygodniowym. ,,Feniks’’ mia³ format A-4, objêtoœæ 4 s., pocz¹tkowo
drukowany by³ na tzw. ramce b¹dŸ powielaczu. Jakoœæ pisma poprawi³a siê
od 1985 r. po przejœciu na sitodruk4. W grudniu tego roku numer œwi¹teczny
,,Feniksa’’ ukaza³ siê w trzech kolorach. Nak³ad wynosi³ najczêœciej ok. 5 tys.
egz., kolporta¿ odbywa³ siê nie tylko w mieœcie i w regionie, ale równie¿ w kilku
du¿ych miastach Polski. Do kwietnia 1989 r. wydano 189 numerów pisma, od
nastêpnego wydania pismo sygnowano jako ,,Biuletyn Informacyjny Gorzowskiej
Solidarnoœci’’. W tym czasie redakcja próbowa³a przekszta³ciæ nielegalne dot¹d
wydawnictwo w normalne pismo spo³eczno-polityczne. Pismo takie powsta³o,
a redakcja sk³ada³a siê w wiêkszoœci z twórców ,,Feniksa’’, jednak w³adze
,,Solidarnoœci’’ nie zgodzi³y siê na przekazanie tytu³u ,,Feniks’’ nowej gazecie5.

1 - Alicja Do³owska, ,,Feniks’’ ma 15 lat, ,,Tygodnik Solidarnoœæ’’ 1997, nr 35, s. 15.
2 - 300 numerów ,,Feniksa’’, ,,Feniks’’ 1993, nr 9 (300), s. 6.
3 - Rozmowa z G. Pytlak. Pismo R. Zapadki ( w posiadaniu autora). W latach 1983-89 ,,Feniksa’’ redagowali: Rafa³ Zapdka
i Wojciech Szczepanowski. W 1987 r. powsta³o kolegium, w sk³ad którego (poza w/w) weszli: Zdzis³aw Wiernicki, Gra¿yna
Pytlak, Miros³aw Marcinkiewicz. Za druk odpowiada³ Kazimierz Modzelan.
4 - Roman Rutkowski,Z historii ,,Feniksa’’, ,,Feniks’’ 1998, nr 400, s. 7.
5 - ,,Tydzieñ Gorzowski’’ 1990, nr 1 s. 5. Jest to dla mnie pewne rozczarowanie, bowiem przez wiele lat podziemnej dzia³alnoœci
marzy³em o chwili, kiedy ,,Feniks’’ bêdzie mo¿na kupiæ w kioskach. - pisa³ R. Zapadka redaktor naczelny ,,Tygodnia’’. Pismo
ukazywa³o siê od kwietnia 1990 do stycznia 1991 r.
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,,Feniks’’ jest jednym z najstarszych tytu³ów prasy NSZZ ,,Solidarnoœæ’’

Tymczasem ,,Feniks’’ nadal wydawany by³ przez ,,Solidarnoœæ’’. W dwusetnym
numerze z 27 maja 1989 r. przewodnicz¹cy ówczesnej Rady Regionu
,,Solidarnoœci’’ Stanis³aw ¯ytkowski pisa³ o ,,Feniksie’’: [...] by³ esencj¹
dzia³alnoœci Zwi¹zku. [...] Przetrwa³ jako jedno z nielicznych w pe³ni regionalnych
pism przez wszystkie trudne lata, przetar³ drogê innym inicjatywom. Jego wk³ad
w walce o wolnoœæ s³owa w Polsce jest znacz¹cy. Przez nastêpne miesi¹ce
,,Feniks’’ mia³ charakter gazety obywatelskiej, zwi¹zanej bardziej z ruchem
przemian politycznych z prze³omu roku 1989 i 1990, ni¿ z dzia³alnoœci¹ zwi¹zku
zawodowego. Powrót do formu³y biuletynu zwi¹zkowego nast¹pi³ od 12 lutego
1990 r. po powo³aniu przez Prezydium Zarz¹du Regionu nowego zespo³u
redakcyjnego w sk³adzie: Krzysztof Do³gonow, Daniel Machaj, Jaros³aw
Porwich, Piotr Styczeñ i jako koordynator Roman Rutkowski1.
Nowy ,,Feniks’’ skupi³ siê ju¿ g³ównie na sprawach zwi¹zkowych, anga¿uj¹c
siê w politykê jedynie przy okazji kampanii wyborczych. Obok porad prawnych
i komunikatów w³adz zwi¹zkowych, pismo zawiera³o materia³y informacyjne
i publicystyczne z gorzowskich zak³adów pracy. Zamieszczano tak¿e publikacje
dotycz¹ce najnowszej historii Polski oraz komentarze do bie¿¹cych wydarzeñ
zachodz¹cych w kraju, w województwie i w Gorzowie. Od 1997 r. w ,,Feniksie’’
ukazuj¹ siê regularnie relacje pos³a Romana Rutkowskiego z prac w parlamen-

1 - Do Czytelników, ,,Feniks’’ 1990, nr 217, s. 1.
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cie, a tak¿e materia³y na temat dzia³alnoœci AWS w regionie. Po utworzeniu
woj. lubuskiego redakcja podjê³a te¿ tematy spo³eczno-polityczne zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ sejmiku wojewódzkiego oraz innych organów wojewódzkich.
W czerwcu 1998 r. pismo ukaza³o siê po raz 400. Redakcja mieœci siê w Biurze
Poselskim AWS pos³a Romana Rutkowskiego. ,,Feniks’’ nadal ma format A-4,
16-24 s. objêtoœci. Od numeru 10 (404) z 1998 r. ma zawsze kolorow¹, kredow¹
ok³adkê. Nak³ad wynosi 2.500 egz., wiêkszoœæ kolportowana jest poprzez
gorzowskie komisje zak³adowe zwi¹zku1.
,,Monitor Miasta Gorzowa’’. Pismo Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Numer
pierwszy ukaza³ siê z dat¹ 12 sierpnia 1992 r. Bardzo zró¿nicowana objêtoœæ
tego wydawnictwa uzale¿niona by³a od iloœci publikowanych uchwa³ oraz
za³¹czników, które to materia³y stanowi³y jedyn¹ zawartoœæ ,,Monitora’’.
Format: A-4, objêtoœæ 6-60 s.
,,Nasz Wybór’’. Pismo poœwiêcone profilaktyce i terapii uzale¿nieñ oraz
promocji zdrowia, wydawane przez Lubuskie Stowarzyszenie ,,TrzeŸwoœæ’’
w Zielonej Górze. Stowarzyszenie wydawa³o wczeœniej pismo ,,Twój Ruch’’.
Pierwszy numer ,,Naszego Wyboru’’ ukaza³ siê latem 1999 r. Pismo
relacjonuje dzia³alnoœæ Stowarzyszenia, prezentuje dzia³aczy spo³ecznych
z regionu zielonogórskiego, promuje zdrowy wypoczynek. Wa¿ne miejsce
w publicystyce kwartalnika zajmuj¹ sprawy programu profilaktyki alkoholowej
oraz wspó³praca dzia³aczy Stowarzyszenia z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Pismo ma atrakcyjn¹ szatê graficzn¹ obfituj¹c¹ w zdjêcia, adekwatne
tytu³y, œródtytu³y, leady. ,,Nasz Wybór’’ w maju 2000 r. ukaza³ siê po raz pi¹ty.
Pismo ma format A-4, objêtoœæ 16 s., dodatkowy kolor na ok³adce, nak³ad
1000 egz.. Druk: firma Poligmar w Zielonej Górze.

9. Informatory ekonomiczne i reklamowe
,,Afisz’’ - bezp³atny miesiêcznik reklamowy wydawany w Zielonej Górze od
listopada 1999 r. A-4, 4 s. kolor, kreda. Nak³ad 4 tys. egz. Wydawca B&W,
sp. z o.o. Ukazuje siê na terenie Zielonej Góry. Zielona Góra 65-001, al.
Niepodleg³oœci 12.
,,Gorzowskie Co ? Gdzie ? Kiedy?’’ Bezp³atny miesiêcznik spo³ecznokonsumencki. Gorzów - Kostrzyn - Miêdzyrzecz - Sulêcin - Strzelce Kraj. - S³ubice.
W odró¿nieniu od wiêkszoœci bezp³atnych pism reklamowych, ukazuj¹cy siê
od maja 1999 r. gorzowski miesiêcznik nie ogranicza³ siê tylko do inseratów.
Nie stanowi³y one nawet wiêkszoœci objêtoœci gazety. Interesuj¹co wypad³a
1 - Pismo od pos³a R. Rutkowskiego - w posiadaniu autora.

WOJEWÓDZKICH

125

rubryka ,,Gorzowskie media’’ - rzadkoœæ w regionalnych œrodkach przekazu.
Natomiast jednym z najwiêkszych mankamentów pisma w pocz¹tkowym
okresie by³a ma³o staranna korekta1. Wydawca: Wydawnictwo Polskie sp. z o.
o., Warszawa 00-061, ul Marsza³kowska 140/102. Dyrektor: Bogus³aw Kowalski.
Adres w Gorzowie: ul. D¹browskiego 8. Redaktor naczelny: Robert Bagiñski.
Format A-3, objêtoœæ 8 s., papier kredowy, kolor. Pismo bezp³atne.
,,Lubuski Informator Budowlany’’. Mieszkanie - Dom - Ogród. Wydawany
przez trzy firmy zielonogórskie bezp³atny informator zawieraj¹cy reklamy oraz
porady z zakresu budowy i utrzymania domów oraz posesji. Pismo ma nak³ad
10 tys. egz. i jest kolportowane w Zielonej Górze oraz na terenie powiatów:
zielonogórskiego, kroœnieñskiego, ¿arskiego, ¿agañskiego i nowosolskiego.
Format A-4, kolorowa ok³adka kredowa (oraz œrodkowa wk³adka), objêtoœæ
ok. 32 str. Druk: Sand Media w Zielonej Górze. Ukazuje siê od 1995 r., w maju
2000 r. ukaza³ siê numer 2 (30).
,,Lubuski Informator Gospodarczy’’. Pismo wydawane przez Bank Informacji
Gospodarczej w Zielonej Górze. Zawiera reklamy i og³oszenia drobne. A-4,
80 s., czêœæ stron drukowana jest w kolorze na kredowym papierze. Ukazuje
siê od 1993 r. W styczniu 2000 r. wydano numer 1 (76). Od 1999 r. pismo
ukazuje siê w dwóch wersjach: ,,Pó³noc’’ i ,,Po³udnie’’.
,,Promocja’’. Bezp³atny miesiêcznik reklamowy. Wydawca: firma Art-rex
w Zaborze. A-4, 16 s., offset, dwa dodatkowe kolory na ok³adce. Zdecydowana
wiêkszoœæ reklam dotyczy Zielonej Góry. Latem 1999 r. gazetka ukaza³a siê
po raz 60.
,,Puls’’. Pismo Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Miesiêcznik wydawany
od wrzeœnia 1998 r. przez Organizacjê Pracodawców Regionu Zielonogórskiego.
Wydawc¹ kontraktowym jest Agencja Oferta, a jej w³aœciciel Piotr Maksymczak*
jest redaktorem naczelnym.
,,Puls’’ ukazuje siê w formacie A-4, pocz¹tkowo pismo mia³o 12 s. objêtoœci
i dodatkowy kolor na ok³adce. Po pierwszym pó³roczu nast¹pi³ stopniowy
wzrost objêtoœci gazety (do 36 s.) Od numeru 9/1999 wprowadzono ¿ó³te t³o
kredowej ok³adki, choæ doskonalenie szaty graficznej trwa nadal. Styl
redagowania miesiêcznika od pocz¹tku utrzymany by³ na profesjonalnym
poziomie. Wynika³o to z doœwiadczenia zawodowego Katarzyny i Piotra
Maksymczaków, którzy byli g³ównymi publicystami ,,Pulsu’’ oraz twórcami
zasadniczych koncepcji autorskich pisma i w³aœcicielami tytu³owej winiety.
Miesiêcznik ma charakter ekonomicznego periodyku adresowanego g³ównie
do przedsiêbiorców, menad¿erów i innych wp³ywowych osób w regionie. Twórcy
,,Pulsu’’ prezentowali rozwój przedsiêbiorczoœci w okresie kszta³towania siê

1 - Gorzowianin (pseud.), M³odych wilków czas, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 42, s. 6.
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,,Pulsu’’ poszerzona zosta³a o czterostronicowe wk³adki tematyczne zawieraj¹ce
obszerne omówienie danego problemu. W nr 2/2000 r. redakcja podjê³a siê
przyznawania Z³otego Pawia Lubuskiego ,,dla najg³upszych wydarzeñ roku’’.
Pismo jest bezp³atne. Do odbiorców dociera w formie przesy³ki pocztowej.
Redakcja stosuje w³asny klucz do kompletowania listy adresatów pisma. S¹
nimi nie tylko przedsiêbiorcy, ale równie¿ osoby maj¹ce wp³yw na stosunki
gospodarcze w regionie: urzêdnicy, prawnicy, publicyœci, naukowcy, politycy,
dzia³acze spo³eczni. Finansowe zaplecze ,,Pulsu’’ stanowi nie tyle g³ówny
sponsor (figuruj¹ce w stopce zielonogórskie Centrum Biznesu), co indywidualni
przedsiêbiorcy popieraj¹cy ideê fachowego pisma mówi¹cego o ich problemach.
,,Puls’’ stara siê pisaæ o gospodarce i zarazem reprezentowaæ interesy
przedsiêbiorców wobec w³adz, prowadzi akcjê lobbingow¹ na rzecz ma³ego
i œredniego biznesu. Publikuje porady z zakresu prawa, ekonomii i finansów,
a tak¿e marketingu i public relation1. Mimo ogólnowojewódzkiego charakteru
pisma, wiêkszoœæ materia³ów dotyczy Zielonej Góry i najbli¿szych okolic.
Jednak inicjatorzy wydawnictwa podkreœlaj¹, ¿e pismo w swym za³o¿eniu ma
przedstawiaæ problemy ekonomiczne wed³ug ich znaczenia, a nie wed³ug
kryterium geograficznego2.
,,Rewers’’. Bezp³atna reklamowa gazeta osiedlowa dla Nowej Soli i Zielonej
Góry (a tak¿e Sulechowa). A-4, 4 s., nak³ad 5 tys. egz. Wydawca ,,Centrum
Celina’’ w Zielonej Górze, w³aœciciel: Grzegorz Ziêtkiewicz. Pismo ukazuje siê
od po³owy 1999 r.
Adres redakcji: Zielona Góra 65-001, ul. Lisowskiego 3/3

nowego systemu ekonomicznego i zmiany ustroju w³adzy lokalnej. A wszystko
to oferowano w formie publicystycznej, nie obci¹¿onej materia³em reklamowym1,
wykorzystuj¹c szerokie grono wspó³pracowników, równie¿ ze sfer nauki,
samorz¹du i przedsiêbiorczoœci.
Na oryginalny styl redagowania ,,Pulsu’’ sk³adaj¹ siê fotografie autorów
tekstów umieszczane przy ka¿dym artykule oraz wiele charakterystycznych
rubryk. Nale¿¹ do nich m.in. otwarte pytania publikowane na drugiej stronie
pisma. Ich adresatami byli przedstawiciele gospodarki, administracji, polityki.
Obok takiego pytania pojawia siê zawsze odpowiedŸ na kwestie poruszone
w numerze wczeœniejszym. Wœród innych sta³ych rubryk ,,Pulsu’’ s¹ te¿ felietony
Adama Ruszczyñskiego* z cyklu ,,Moje miasto’’, a tak¿e publikacje opatrzone
¿yw¹ pagin¹, np. ,,Nasz goœæ’’, ,,Tak i Nie’’, ,,Pulsary’’. Od nr 11/1999 objêtoœæ

1 - Ramkowe og³oszenia s¹ w ,,Pulsie’’ rzadkoœci¹. Pocz¹tkowo zamieszczano jednostronicowe teksty sponsorowane, a od nr
9/1999 reklama pojawi³a siê tak¿e na ostatniej stronie, wypieraj¹c stamt¹d felieton redaktora naczelnego i satyryczny
rysunek. Finansowanie miesiêcznika przez indywidualnych przedsiêbiorców (wymienianych w rubryce ,,Przyjaciel Pulsu’’),
którzy niekoniecznie s¹ zainteresowani konkretn¹ reklam¹ powoduje ¿e zawartoœci ,,Pulsu’’ nie mo¿na sklasyfikowaæ
wed³ug standardowego podzia³u na czêœæ reklamow¹ (p³atn¹) i informacyjno-publicystyczn¹.

,,TWG - Informacje’’. Biuletyn Informacyjny Polsko-Niemieckiego Towarzystwa
Wspierania Gospodarki S.A. Kwartalnik wydawany w Gorzowie Wlkp. Format:
A-4, objêtoœæ: 24 s. Redaktor: Dorota Jankiewicz, ekonomistka odpowiedzialna
w TWG za sprawy marketingu. Nr 1 ukaza³ siê w 1996 r.3 Na ³amach ,,TWG
- Informacji’’ chcemy zamieszczaæ opracowania i komentarze osób, które
posiadaj¹ du¿e doœwiadczenie w dzia³alnoœci na niemieckim rynku - pisali
w pierwszym numerze redaktorzy TWG. W piœmie prezentowano sylwetki
polskich i niemieckich organizatorów wspó³pracy gospodarczej, informowano
o dzia³alnoœci polskich przedstawicielstw gospodarczych w Niemczech oraz
o dzia³alnoœci i planach samego Towarzystwa. W polskiej edycji TWG od 1999
r. poprawi³a siê jakoœæ wydawnicza pisma.
,,Uroda Zdrowie Relaks’’. Dwumiesiêcznik wydawany od po³owy 1999 r.
A-4, 16 s., offset, kredowa ok³adka, pe³ny kolor na wszystkich stronach.
Wydawca: Mega-Press, Zielona Góra, ul. Wiœniowa 36, tel. 320-41-40. Pismo
1 - W ramach takich porad ukaza³ siê m.in. artyku³ Piotra Filipiuka Pojedynek z mediami (,,Puls’’ nr 4/19999), w którym autor
stara³ siê wskazaæ przedsiêbiorcom sposoby radzenia sobie z dziennikarzami.
2 - Rozmowa z K. i P. Maksymczakami, 13 kwietnia 2000 r.
3 - Od 1995 r. wydawany jest te¿ kwartalnik dla niemieckich przedsiêbiorców ,TWG Report’’.
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jest bezp³atne, zawiera og³oszenia lekarskie, farmaceutyczne i inne zdrowotne.
Zamieszcza tak¿e artyku³y o tematyce zdrowotnej i krzy¿ówkê.

10. Wydawnictwa koœcielne, parafialne i religijne
,,Ad Fontes’’. Pismo parafii Ducha Œw. w Zielonej Górze. Pismo to nawi¹zuje
(równie¿ numeracj¹) do pierwszej gazetki parafialnej ,,Nasz Koœció³’’
wydawanej od grudnia 1991 r. do kwietnia 1992 r. Wznowienie edycji ju¿
pod tytu³em ,,Ad Fontes’’ nast¹pi³o w grudniu 1997 r. W kwietniu 2000 r.
ukaza³ siê numer 27 (31). Pismo ma format A-4, objêtoœæ 8 s. druk
czarno-bia³y z dodatkowym kolorem przy winiecie tytu³owej. ,,Ad Fontes’’
w publicystycznej formie porusza najwa¿niejsze sprawy parafialnej wspólnoty
oraz tematy religijne, historyczne, spo³eczne, nie anga¿uj¹c siê jednak
w bie¿¹c¹ politykê. Jedn¹ z najd³u¿ej ukazuj¹cych siê rubryk s¹ ,,Opowieœci
cioci Frani’’. Pismo zawiera ilustracje, zdjêcia, komunikaty parafialne. Od
ostatniego numeru z 1998 r. miesiêcznik parafialny zawiera dodatek dla
dzieci i m³odzie¿y ,,Ad Foncik’’.
,,Aspekty’’. Diecezjalny dodatek do ogólnopolskiego tygodnika katolickiego
,,Niedziela’’. Pocz¹tki pisma siêgaj¹ 1985 r., kiedy to jeszcze bez zezwolenia
w³adz ,,Aspekty’’ wydawane by³y przez Duszpasterstwo Akademickie w Gorzowie Wielkopolskim w cyklu jedno lub dwumiesiêcznym. Pocz¹tkowo pismo
zawiera³o przede wszystkim treœci religijne, wywiady z ksiê¿mi, artyku³y
w obronie ¿ycia poczêtego, teksty dotycz¹ce najnowszej historii Polski. Wraz
z rozluŸnieniem re¿imu politycznego w kraju, materia³y coraz czêœciej wykracza³y
poza tematykê religijn¹. Redakcja organizowa³a w Gorzowie Tygodnie
Katolickiej Nauki Spo³ecznej oraz przygotowywa³a monotematyczne wydania
,,Aspektów’’ (np. o biskupie Wilhelmie Plucie - 2/1986). Od pocz¹tku na
³amach pisma prowadzono kronikê wydarzeñ w diecezji. W 1988 r. akcentowano
ju¿ sprawy ,,Solidarnoœci’’, poruszano dra¿liwe tematy z najnowszej historii
Polski (np. tekst o wydarzeniach marcowych z nr 3/1988). W tym samym roku
ujawniono sk³ad zespo³u redakcyjnego. Czo³owymi publicystami i organizatorami ,,Aspektów’’ byli dzia³acze opozycyjni: Roman Rutkowski, Jerzy
Korolewicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Maciejewski1. S³u¿ba Bezpieczeñstwa nie zdecydowa³a siê nigdy na bezpoœredni¹ akcjê przeciwko redakcji
,,Aspektów’’, choæ redaktorzy byli szykanowani przy innych okazjach, a samo
pismo w trakcie rewizji w domach opozycjonistów konfiskowano na równi
z wydawnictwami solidarnoœciowego podziemia2.

1 - Roman Rutkowski, Cztery lata ,,Aspektów’’, ,,Aspekty’’ 1989, nr 5, s. 3 oraz Aspekty 1990 nr 9 (50) s. 2.
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W marcu 1988 r. redakcja rozpoczê³a dyskusjê nad zmian¹ systemu
politycznego
w Polsce, publikuj¹c postulowany zakres reform. We wrzeœniu 1988
r. ,,Aspekty’’ przyjê³y
podtytu³ Gorzowski Biuletyn Katolicki1 i rozpoczê³y publikacjê tekstów,
które dot¹d mog³y ukazaæ siê tylko w wydawnictwach podziemnych.
Jednoczeœnie pismo doskonali³o szatê graficzn¹. Pierwszy numer
z wrzeœnia 1985 r. mia³
6 stron objêtoœci i 300
egz. nak³adu. W nastêpnych latach objêtoœæ ,,Aspektów’’ waha³a siê najczêœciej w granicach 2030 str., niezmienny pozostawa³ natomiast for- W 1990 r. ,,Aspekty’’ swoim podtytu³em przypomnia³y o tradycmat A-4. Pismo druko- jach prasy katolickiej na Ziemi Lubuskiej
wano na powielaczu, nak³ad w 1987 r. wynosi³ od trzystu do tysi¹ca egzemplarzy2. Numer 19 z marca
1987 r. zosta³ wydrukowany na drukarce offsetowej nale¿¹cej do ojców
kapucynów w Zakroczymiu, natomiast od nastêpnego wydania pismo sygnuje
Kuria Biskupia w Gorzowie. PóŸniej w edycji ,,Aspektów’’ nast¹pi³a
oœmiomiesiêczna przerwa spowodowana ingerencj¹ urzêdów cenzorskich ze
Szczecina i Gorzowa. Od numeru 4 z czerwca 1989 r. (wydanie specjalne)
,,Aspekty’’ mia³y kolorow¹ ok³adkê. W 1990 r. pismo po raz pierwszy ukaza³o
siê dwanaœcie razy w roku (wczeœniej nie udawa³o siê zachowaæ miesiêcznego

2 - Na podstawie opracowania Kazimierza Marcinkiewicza Aspekty [w:] Ksiêga pami¹tkowa - 50 lecia organizacji koœcio³a
katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Pó³nocnym (1945-1995), Zielona Góra - Gorzów Wlkp. 1998, s.
305-310 (dalej: Ksiêga...).
1 - Od nr 5 (37) z 1989 r. w podtytule umieszczono jeszcze jeden dopisek: Kontynuuj¹ce tradycje Tygodnika Katolickiego 1946-53.
2 - Krystyna Kamiñska, Portret miesiêcznika Aspekty, ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1996, nr 2, s. 39
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cyklu), kolorow¹ ok³adkê drukowano na papierze kredowym. W tym czasie
nak³ad waha³ siê w granicach 8-12 tys. egz., pismo mia³o objêtoœæ od 20 do
150 stron maszynopisu. Organizacj¹ pracy redakcyjnej zajmowa³a siê Gra¿yna
Pytlak, która od nr 4/1991 zosta³a redaktorem naczelnym ,,Aspektów’’.
Asystentami koœcielnymi byli kolejno ksiê¿a: Witold Andrzejewski, Edward
Dejczak, Jan Pawlak, Henryk Wojnar*, Andrzej Dragu³a*.
Miesiêcznik w latach 1990-93 utrzyma³ profil ogólnoinformacyjnego
czasopisma chrzeœcijañsko-narodowego. Zamieszczano w nim teksty religijne,
literackie, polityczne, których autorami byli regionalni i krajowi publicyœci
wywodz¹cy siê z nurtu narodowo-chrzeœcijañskiego. Ideowe i polityczne
preferencje redakcji podkreœlane by³y przy okazji takich wydarzeñ jak np.
dziesi¹ta rocznica wydarzeñ sierpniowych. Jeszcze bardziej jednoznacznie
redakcja zachowywa³a siê w okresie przedwyborczym. W 1991 r. opublikowano
list ks. biskupa Józefa Michalika do ZChN oraz listy wyborcze partii
prawicowo-chrzeœcijañskich1.
W 1993 r. piêciu cz³onków zespo³u redakcyjnego nale¿¹cych do ZChN
zwróci³o siê do w³adz koœcielnych o odwo³anie redaktora naczelnego. Inicjatywa
ta by³a nie tylko przejawem ró¿nic politycznych uwidocznionych przy
redagowaniu pisma, ale równie¿ wynika³a z g³êbokich podzia³ów jakie zasz³y
w dawnym obozie solidarnoœciowym. Ostatecznie Gra¿yna Pytlak zrezygnowa³a
z zajmowanego stanowiska2, a wraz z ni¹ odesz³o kilku innych cz³onków
redakcji. Nowym redaktorem naczelnym ,,Aspektów’’ zosta³ Kazimierz
Marcinkiewicz, w latach 1991-93 pose³ ZChN, wiceminister edukacji narodowej3.
Po przeniesieniu stolicy diecezji do Zielonej Góry zmieniono podtytu³
,,Aspektów’’ na Zielonogórsko-Gorzowskie Pismo Katolickie. Nak³ad w 1993 r.
wynosi³ 10 tys. egz., rok póŸniej zmniejszy³ siê do ok. 8 tys. Objêtoœæ
utrzymywa³a siê na poziomie ok. 40 str. W tematyce lokalnej dominowa³y
sprawy gorzowskie, natomiast w sprawach ogólnopolskich pismo reprezentowa³o
pogl¹dy ZChN4. Zmniejszy³a siê liczba reporta¿y, a pismo zmieni³o nieco swój
informacyjny profil, na bardziej publicystyczny z licznymi felietonami. Z ostatniej
strony zniknê³a kronika redagowana przez J. Maciejewskiego, nowe sta³e
kolumny wype³ni³y rozwa¿ania bpa Paw³a Sochy, listy pasterskie bpa Adama
Dyczkowskiego. Redaktor naczelny próbowa³ te¿ nadaæ ,,Aspektom’’ charakter
pisma rodzinnego, st¹d m.in. rubryka dla dzieci ,,Aspekciki’’. W planach
1 - ,,Aspekty’’ 1991, nr 9, s. 11 oraz nr 10.
2 - W liœcie do autora, komentuj¹c swoj¹ rezygnacjê z funkcji redaktora naczelnego, Gra¿yna Pytlak napisa³a: Nie walczy³am.
Uwa¿a³am, ¿e Koœció³ to nie jest miejsce na awantury polityczne.
3 - Jerzy B. Wójcik, Linia partii, lini¹ Koœcio³a?, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr 130, s. 2. Warto zaznaczyæ, ¿e w ,,Aspektach’’
stanowiska funkcyjne, a tak¿e pisanie i redagowanie tekstów mia³o charakter pracy spo³ecznej.
4 - Polityczne preferencje nowego zespo³u redakcyjnego ujawni³y siê wyraŸnie w okresie kampanii prezydenckiej w 1995 r. Ju¿
w numerze 8 opublikowano obszerny wywiad z H. Gronkiewicz-Waltz, a w listopadowym, przedwyborczym wydaniu
felietonista B. Kiernicki popiera³ kandydatury: H. Gronkiewicz-Waltz i L. Wa³êsy.
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redakcji by³o zwiêkszenie czêstotliwoœci wydawania pisma, ale kurii brakowa³o
funduszy na utrzymanie samodzielnego tygodnika lub dwutygodnika1.
Na pocz¹tku 1996 r. w³adze koœcielne podjê³y rozmowy z redakcj¹ tygodnika
,,Niedziela’’, celem przekszta³cenia diecezjalnego miesiêcznika w regionaln¹
wk³adkê cotygodniow¹ do ,,Niedzieli’’. W efekcie podpisano umowê miêdzy
Kuri¹ Metropolitaln¹ w Czêstochowie (wydawc¹ ,,Niedzieli’’), a Kuri¹
Diecezjaln¹ Zielonogórsko-Gorzowsk¹ w sprawie wydawania nowego pisma
pod starym tytu³em. Ju¿ 16 lutego 1996 r. powo³ano nowy zespó³ redakcyjny,
w sk³ad którego wchodzili dotychczasowi i nowi redaktorzy ,,Aspektów’’:
El¿bieta Grudziñska, Lilia Wójkiewicz, Kazimierz Marcinkiewicz (z-ca redaktora
naczelnego), Zofia Wyrzykowska, Zofia Œwidkiewicz, ks. Jan Romaniuk, ks.
Andrzej Dragu³a, ks. Eugeniusz Jankiewicz (redaktor naczelny nowych
,,Aspektów’’)2. Ostatni numer miesiêcznika ,,Aspekty’’ (nr 3/116) ukaza³ siê
w marcu 1996 r., natomiast pierwszy numer ,,Aspektów’’ jako dodatku do
,,Niedzieli’’ wydano z dat¹ 31 marca 1996 r. Po zmianie siedziby biskupa
redakcja nowego tygodnika znajdowa³a siê w Zielonej Górze, a w Gorzowie
by³ jej oddzia³3. Kolporta¿em na terenie ok. 45 parafii zajmowali siê specjalni
kurierzy wspó³pracuj¹cy z proboszczami.
W odnowionych ,,Aspektach’’ nast¹pi³o wiele zmian. W tygodniku by³o
wiêcej miejsca na informacje, pojawi³y siê te¿ sta³e rubryki, wœród nich cykl
,,W mediach’’ bêd¹cy przegl¹dem sytuacji w lubuskich œrodkach przekazu,
a zarazem miejscem na komentarz lub polemikê. Nie zmieni³a siê jednak
polityczna orientacja pisma. ,,Aspekty’’ nadal pozosta³y wierne obozowi
prawicowo-narodowemu. Felietoniœci pisma popierali Radio Maryja4 i AWS.
W przedwyborczym wydaniu tygodnika w 1997 r. zamieszczono zdjêcie
kandydatów do parlamentu z tej listy z biskupem. Po wyborach, w wyniku
których Kazimierz Marcinkiewicz zosta³ pos³em, w ,,Aspektach’’ zmniejszy³a
siê liczba publikacji politycznych. Uwidoczni³o siê to ju¿ w roku nastêpnym,
podczas wyborów samorz¹dowych, które przesz³y w tygodniku bez wiêkszych
emocji publicystycznych.
,,Aspekty’’ wraz z ,,Niedziel¹’’ poprawia³y szatê graficzn¹. W czerwcu 1997
r. w zwi¹zku z wizyt¹ Ojca Œwiêtego w Gorzowie, ukaza³o siê specjalne wydanie
,,Aspektów’’ w formacie A-4, 44 s. objêtoœci i z kredow¹ ok³adk¹. W 1998 r.
zaczêto wprowadzaæ papier offsetowy i kolorowe zdjêcia. Po reformie
administracyjnej pismo ok. jedn¹ czwart¹ publikacji poœwiêca³o sprawom
nowego województwa, k³ad¹c du¿y nacisk na korespondencje terenowe.
Podobna iloœæ materia³u dotyczy³a spraw ogólnopolskich. Tematyka religijna
1 - Ks. Eugeniusz Jankiewicz, Diecezjalny Dom S³owa, ,,Aspekty’’ 1997, nr 13, s. 1.
2 - ,,Aspekty’’ 1996, nr 3 (116), s. 13 oraz ,,Aspekty’’ 1998, nr 8, s. 1.
3 - Miesiêcznik tygodnikiem, ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 57.
4 - Radio Maryja - dar z Nieba, ,,Aspekty’’ 1996, nr 31, s. 4.
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W lutym 2000 r. ukaza³ siê numer 18 (32)

i spo³eczno-polityczna mia³y w ,,Aspektach’’ zbli¿one objêtoœciowo proporcje.
Od 1999 r. pojawi³ siê dodatek ,,Aspekty Kultury’’, a pismo ukazywa³o siê
w zmiennej objêtoœci od 4 do 8 s. ,,Aspekty maj¹ format ,,Niedzieli’’ (A-3)
i wraz z tym tygodnikiem drukowane s¹ w Kielcach. Lubuski nak³ad wynosi
tygodnika wynosi ok. 12 tys. egz.

,,G³os z Winnicy’’ od pocz¹tku redagowany jest w niezmiennej formie graficznej

cyklu wydawniczego. W czerwcu 2000 r. ukaza³ siê numer poœwiêcony trzeciej
rocznicy wizyty Ojca Œwiêtego w Gorzowie Wlkp.
,,Ecclesiastica’’. Kwartalnik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Do 1992 r.
kurialne wydawnictwo ukazywa³o siê w Gorzowie pt. ,,Gorzowskie Wiadomoœci
Koœcielne’’ (od 1952 r.). Zawiera dokumenty koœcielne, rozporz¹dzenia
biskupie, rozprawy teologiczne oraz materia³y kronikarskie z ¿ycia parafii
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej1.

,,Credo’’. Pismo Parafii Piêciu Braci Mêczenników w Gorzowie Wielkopolskim,
wydawane w zmiennym formacie i ró¿nej objêtoœci (A-4 przy 4-8 s. oraz A-5
przy 8-12 s.) Ukazuje siê od listopada 1996 r. W pierwszym numerze, ks.
Robert wyjaœnia³ sens tytu³u pisma.
A oto próbka tytu³ów z ,,Credo’’: Post, wyrzeczenie, asceza - po co to wszystko?,
Jak powsta³o nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej?, Czy umiemy ¿yæ bez telewizji?
Pocz¹tkowo pismo mia³o byæ miesiêcznikiem, jednak ju¿ od wydania nr 7-8
,,Credo’’ ukazywa³o siê nieregularnie. Na prze³omie 1997 i 1998 r. nast¹pi³a
d³u¿sza przerwa w edycji pisma. W listopadzie 1998 r. podjêto próbê aktywizacji
dzia³alnoœci wydawniczej. Redakcja poinformowa³a czytelników, i¿ podejmuje
siê wydawaæ pismo co dwa tygodnie. Zapowiedziano tak¿e sta³e rubryki: ,,W
rodzinie’’, ,,W szkole’’, ,,M³odzi a wiara - m³odzi a Koœció³’’, ,,Refleksje
w cierpieniu’’, ,,Koœció³ nauczaj¹cy’’, ,,Budujemy now¹ œwi¹tyniê’’, ,,K¹cik
Proboszcza’’, ,,Kartki z liturgii’’1. Nowe rubryki zmieni³y nieco charakter pisma,
z teologicznego na kronikarskie, czego przyk³adem jest artyku³ z czerwca 1999
r. o dziesiêcioleciu parafii2. Nie zdo³a³o ono jednak utrzymaæ dwutygodniowego

,,G³os z Winnicy’’. Gazeta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Zielonej
Górze. Numer pierwszy pisma ukaza³ siê w grudniu 1996 r. z inicjatywy
Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej, w nak³adzie ok. 1000 egz.
,,G³os’’ informowa³ o udzielanych pos³ugach kap³añskich, relacjonowa³
ró¿norodne przejawy ¿ycia parafialnej wspólnoty: festyny, jubileusze, spotkania
op³atkowe. Gazeta du¿o miejsca poœwiêca³a publicystyce religijnej, adresuj¹c
j¹ przede wszystkim do ludzi m³odych oraz dzieci (np. specjalna strona ,,Dla
najm³odszych’’). Nie unikano równie¿ powa¿nej publicystyki historycznej (np.
zbrodnia katyñska, wydarzenia zielonogórskie z 1960 r.) i spo³ecznej (relacja
z Przystanku Woodstock). W 1998 r. zamieszczono cykl poœwiêcony historii
parafii i budowie koœcio³a oraz relacjonowano przebieg akcji na rzecz
trzeŸwoœci ,,Krokus’’. W okresie przedwyborczym w 1997 i w 1998 r. pismo

1 - ,,Credo’’ 1998, nr 1 (15), s. 1.
2 - Tam¿e 1999, nr 15 (29), s. 2.

1 - Charakterystyki wydawnictwa dokona³ ks. Jerzy Konieczny. Patrz: Ksiêga...., opr. cyt., s. 288-292.
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publikowa³o program wyborczy AWS oraz reklamowa³o kandydatów Akcji1.
Graficzny rozk³ad tekstów opracowany przez Jana G³oœnickiego, cz³onka
zespo³u redakcyjnego, czyni³ pismo przejrzystym i ³atwym w odbiorze. Ka¿dego
roku w pierwszym numerze ks. proboszcz sk³ada³ sprawozdanie inwestycyjnofinansowe z dzia³alnoœci parafii. Latem 1999 r. w ,,G³osie’’ znalaz³a siê
informacja o inicjatywie Zbigniewa ¯o³êdziejewskiego z zielonogórskiego
oddzia³u Civitas Christiana, który zorganizowa³ pierwsze spotkanie zespo³ów
redakcyjnych gazet parafialnych. Celem spotkania mia³o byæ stworzenie banku
informacji2. W czerwcu 2000 r. miesiêcznik ,,G³os’’ ukaza³ siê po raz 46. W tym
czasie jego przeciêtny nak³ad wynosi³ ok. 600 egz. Format A-4 pozostaje
niezmienny, objêtoœæ to zazwyczaj 8-10 s. Druk offsetowy czarno-bia³y
z dodatkowym kolorem na ok³adce.
,,Mi³osierdzie Bo¿e’’. Pismo wydawane przez oddzia³ Akcji Katolickiej przy
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Zielonej Górze. Pierwszy numer pisma ukaza³
siê w czerwcu 1995 r. Od tego czasu gazetka wydawana jest przez ten sam
zespó³, regularnie dziesiêæ razy w roku (latem i zim¹ ukazuj¹ siê numery
podwójne), w niezmiennej formie graficznej. Czêœæ informacyjn¹ pisma
stanowi¹ g³ównie komunikaty, wiadomoœci, dane o chrztach, pogrzebach,
œlubach, a tak¿e nazwiska dzieci przystêpuj¹cych do pierwszej komunii œwiêtej
i bierzmowania. Jedn¹ lub dwie strony przeznaczono dla najm³odszych
czytelników, zamieszczaj¹c tam m.in. krzy¿ówkê, zadania konkursowe, a w 1998
r. kilka odcinków komiksu o œw. Klarze z Asy¿u. Od marca 1997 r. do wrzeœnia
1998 r. dzia³acze Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y redagowali na ³amach
,,Mi³osierdzia’’ w³asny dodatek z odrêbn¹ numeracj¹ (ukaza³ siê siedmiokrotnie).
W czêœci publicystycznej pisma dominuj¹ sprawy religijne. Od pocz¹tku na
pierwszej stronie ukazuj¹ siê sta³e rubryki ,,Od redakcji’’ i ,,Wywiad miesi¹ca’’.
W ci¹gu piêciu lat redagowania parafialny miesiêcznik prezentowa³ kilka
wieloodcinkowych cykli: o pos³ugach kap³añskich, zagro¿eniu ze strony sekt,
porady. Redakcja szczególnie du¿o miejsca poœwiêca³a historii i aktualnej
dzia³alnoœci Akcji Katolickiej. Pismo nie anga¿owa³o siê w tematykê polityczn¹,
choæ po wyborach samorz¹dowych w 1998 r. opublikowano dok³adne dane
z obwodów wyborczych na terenie parafii3. Na pocz¹tku 1999 r. zamieszczono
podobne zestawienia statystyczne na temat odwiedzin podczas kolêdy
noworocznej w blokach nale¿¹cych do parafii. W czerwcu 2000 r. ,,Mi³osierdzie
Bo¿e’’ ukaza³o siê po raz 61. Pismo ukazuje siê od pocz¹tku w niezmiennej
1 - ,,G³os z Winnicy’’ 1997, nr 7 i R: 1998 nr 9, s. 5:
2 - ,,G³os z Winnicy’’ 1999, nr 7-8, s. 7.
3 - W obwodach tych zdecydowane zwyciêstwo odnieœli kandydaci SLD. Pod tabelkami z informacj¹ o wynikach, redakcja
umieœci³a jednozdaniowy komentarz: Czy tego chcia³eœ?, ,,Mi³osierdzie Bo¿e’’ 1998, nr 11, 14.
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szacie graficznej (format A-4, objêtoœæ 16 s. druk czarno-bia³y). Redaktorem
naczelnym jest Stanis³aw Jaskólski (z zawodu in¿ynier mechanik).
,,Nasza Parafia’’. Pismo wydawane przez Ko³o Parafialne Akcji Katolickiej
przy Konkatedrze pod wezwaniem Œwiêtej Jadwigi w Zielonej Górze. Redaktor
naczelny: Miros³awa Lesiecka, zastêpca: Wanda Wójtowicz. Pierwszy numer
pisma ukaza³ siê w paŸdzierniku 1996 r. (jeszcze jako oœmiostronicowe i bez
kolorów). Druk odbywa³ siê w Zarz¹dzie Regionu ,,Solidarnoœci’’. Pismo mia³o
charakter bardziej religijny ni¿ parafialny. Podczas kampanii wyborczej w 1998
r. redakcja opublikowa³a artyku³ Kandydaci zwi¹zani z ,,Nasz¹ Parafi¹’’ oraz
ulotki wyborcze AWS. W 1999 r. miesiêcznik nabra³ cech bardziej informacyjnych. Zamieszczono relacjê z wizyty kanonicznej, sta³y charakter mia³y rubryki
o chrztach, œlubach i pogrzebach oraz ,,Z ¿ycia parafii’’. Tadeusz Dzwonkowski
publikowa³ w odcinkach ,,Historiê koœcio³a na ziemiach zachodnich’’. Format
A-4, objêtoœæ 12-20 s., druk czarno-bia³y z dwoma dodatkowymi kolorami na
ok³adce. Nad pismem opiekê sprawuje ks. Jacek Hajduk.
,,Oblackie Echo’’. Gazetka wydawana przy parafii œw. Józefa w Gorzowie
Wlkp. Pismo wydawane jest w cyklu dwutygodniowym (z przerw¹ w okresie
wakacyjnym), od grudnia 1998 r. Format B-4, objêtoœæ 6 str., druk czarno-bia³y
offset, z okazji œwi¹t wydania kolorowe, nak³ad 250 egz. Pismo jest form¹
kronikarskiego zapisu ¿ycia parafii, redaguje je grupa osób œwieckich pod
kierunkiem ks. Mariusza.
,,P³omieñ’’. Miesiêcznik wydawany przy parafii Najœwiêtszej Marii Panny
Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. Autorami wiêkszoœci tekstów s¹ m³ode
osoby œwieckie zwi¹zane z parafi¹. Redaktor naczelny: El¿bieta Radziwon,
opiekun: ks. Andrzej Tomys. Pismo ukazuje siê od 1998 r., zawiera artyku³y
dotycz¹ce ¿ycia parafii, liturgii koœcio³a, og³oszenia, ¿yczenia, reklamy (min.,
domów towarowych) oraz dwustronicowy dodatek dla dzieci. W czerwcu
wydano 42 numer pisma. Format A-5, objêtoœæ 16 s., druk czarno-bia³y offset,
nak³ad 600 egz.
,,Pokój i Dobro’’. Miesiêcznik parafii Œw. Krzy¿a w Gorzowie Wlkp. oraz œw.
Stanis³awa i Antoniego. Adres: ul. Warszawska 51. Zespó³ redakcyjny: Ko³o
Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Polskich. Format: A-4, objêtoœæ: 2-6
s., nak³ad 300-500 egz. Pismo bardziej publicystyczne ni¿ informacyjne.
Dominowa³y w nim teksty religijne, nie zwi¹zane z aktualnymi wydarzeniami,
choæ zdarza³y siê materia³y mog¹ce wywo³aæ kontrowersje w œrodowisku
parafialnym1. W 1997 r. treœæ pisma o¿ywi³y rubryki ,,Wiadomoœci parafialne’’
(zmienione póŸniej na ,,Aktualnoœci’’) i ,,Z ¿ycia parafii’’. W okresie powodzi
Jan Winiarz przedstawi³ zakres pomocy udzielanej przez parafian powodzianom.
1 - Tak mo¿na oceniæ artyku³y Czy zrobimy SKOK? (o mo¿liwoœci utworzenia w parafii Spó³dzielczej Kasy OszczêdnoœciowoKredytowej (nr 4 z 1996 r.) oraz czteroczêœciowy cykl Czy dziewictwo to prze¿ytek?
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Interesuj¹ce by³y te¿ relacje z letniego wypoczynku ministrantów. W tym
samym okresie rozpoczêto drukowanie cyklu ,,Z pamiêtnika wikariusza’’.
Mimo bogatych treœci, forma gazetki pozosta³a bez zmian. Inicjatorom nie
uda³o siê stworzyæ trwa³ych podstaw finansowych. Wydanie pierwszych piêtnastu
numerów sfinansowali proboszcz i dwaj parafianie1, póŸniej datków by³o wiêcej,
ale redakcja ca³y czas funkcjonowa³a na zasadzie wolontariatu. W 1998 r.
wiêkszoœæ wydañ mia³a podwójn¹ numeracjê, a redakcja rozwa¿a³a przejœcie
na kwartalnik2. W 1998 r. pismo mocniej zaanga¿owa³o siê w sprawy lokalnego
œrodowiska. Ks. Zbigniew Stanek pisa³ o dzia³alnoœci Akcji Katolickiej
i Chrzeœcijañskiego Forum Spo³ecznego3. Jesieni¹ 1998 r. zrelacjonowano
wyniki wyborów samorz¹dowych w okrêgach wyborczych na terenie parafii.
Na prze³omie 1998 i 1999 r. pismo wydano po raz ostatni.
,,Rodzina Parafialna’’. Pismo wydawane przez parafian przy koœciele Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej w Gorzowie Wlkp. Pismo porusza problemy teologiczne
oraz relacjonuje bie¿¹ce wydarzenia z ¿ycia parafii. Na pierwszej stronie
zamieszcza grafikê religijn¹. Redaktorem naczelnym jest L. Mazurkiewicz. Po
raz pierwszy ,,Rodzina’’ ukaza³a siê wiosn¹ 1998 r. W czerwcu 2000 r. wydano
15 nr pisma. Format A-5, objêtoœæ 8 s., ksero, nak³ad 100 egz.
,,Studia Paradyskie’’. Periodyk naukowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
wydawany od 1985 r. (do 1999 r. ukaza³o siê dziewiêæ tomów) w Wy¿szym
Seminarium Duchownym w Goœcikowie-Parady¿u4. Pierwszy tom poœwiêcony
by³ ks. biskupowi Wilhelmowi Plucie, a tom drugi biskupowi Józefowi
Michalikowi. W pozosta³ych wydaniach zamieszczanych by³o zazwyczaj ok.
kilkunastu artyku³ów o charakterze naukowo-religijnym5.
,,Z Parafii’’Œw. Józefa Oblubieñca w Zielonej Górze. Pismo ukazuje siê jako
miesiêcznik od 1995 r.6 W kwietniu 2000 r. wydano numer trzydziesty. Format
A-4, 12-24 s. Do marca 2000 r. ,,Z Parafii’’ drukowano w formie czarno-bia³ej
z dodatkowym kolorem na ok³adce, od kolejnego wydania sk³ad i druk pisma
przejê³a firma San Media. Miesiêcznik redagowany jest przez grupê parafian
pod kierunkiem ks. Leszka Kazimierczaka. Jego adresatami s¹ stali mieszkañcy
parafii jak i m³odzie¿ akademicka z pobliskiej WSP. Trzy³amowy uk³ad tekstów
oraz liczne fotografie urozmaicaj¹ graficzny wygl¹d pisma. Na drugiej stronie
1 - Redakcyjne rozliczenia, ,,Pokój i Dobro’’, 1996, nr 9 (19), s. 4. Tam te¿ personalny podzia³ tematów i obowi¹zków w gazetce.
2 - ,,Pokój i Dobro’’ 1998, nr 7-8, s 4.
3 - Tam¿e, nr 2 (35).
4 - WSD w Parady¿u wydaje jeszcze drugie pismo. S¹ to ,,Kartki z Liturgii’’ - pismo dla ministrantów.
5 - Zawartoœæ merytoryczn¹ poszczególnych wydañ ,,Studiów Paradyskich’’ opisa³ ks. Zdzis³aw Lec [w:] Ksiêga...., opr. cyt. s.
293- 296.
6 - W edycji pisma mia³y miejsce dwie lub trzy kilkumiesiêczne przerwy.
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w rubryce ,,Kronika Parafialna’’ znajduje siê przegl¹d wydarzeñ z ¿ycia parafii,
na ostatniej reklamy, na pozosta³ych dominuje publicystyka religijna
,,Z Wojciechowego Wzgórza’’. Pismo Parafii p.w. Œw. Wojciecha w Gorzowie.
Adres: ul. GwiaŸdzista 12 a. Redaguje Waldemar Flügel. Dwustronicowa
ulotka, formatu A-4 wydawana od 1 grudnia 1996 r. Wszystkie wydania
zawieraj¹ krótki artyku³ wstêpny proboszcza, og³oszenia parafialne i informacje
w rubryce ,,Z ¿ycia parafii’’ . W sierpniu 1999 r. ukaza³ siê numer 25 pisma,
po czym do lata 2000 r. nast¹pi³a przerwa w edycji.
,,:ród³a Humanizmu’’. Kwartalnik Bóg - Cz³owiek - Ziemia. Informacja ze
stopki redakcyjnej: Sród³o Humanizmu jest pismem niezale¿nym, wydawanym
w celu charytatywnym. Redaktor: Weronika Skorpion Adres: ul. Marcinkowskiego
12 m 4. 66- 400 Gorzów. Format: A-4, objêtoœæ: 16 s. Numer pierwszy ukaza³
siê wiosn¹ 1992 r. pod auspicjami Wydawnictwa Gorzowskiego ,,Solidarnoœæ.’’
W kwartalniku dominowa³y treœci literacko-historyczne: wiersze, artyku³y
biograficzne (o Pi³sudskim, Mickiewiczu, Kochanowskim). Teksty o tematyce
lokalnej by³y w zdecydowanej mniejszoœci i dotyczy³y g³ównie historii Gorzowa
i okolic1. Pismo zawiera cytaty z biblii (str. 2), poradniki zielarskie (publikowane
na ostatnich stronach). W 1997 r. w zwi¹zku z wizyt¹ papie¿a w Gorzowie,
numer 23 kwartalnika zawiera³ kolorowe zdjêcie Ojca Œwiêtego oraz szereg
artyku³ów zwi¹zanych z pontyfikatem Jana Paw³a II. Jednoczeœnie od 1997 r.
rozpoczêto publikacje pocztu w³adców polskich (przedruki). Ostatni numer
kwartalnika ukaza³ siê jesieni¹ 1999 r.

11. Gazetki studenckie i szkolne
,,Kartkówka’’. Pismo cotygodniowe zielonogórskiego œrodowiska studenckiego.
Ukazuje siê od 1998 r. Wydawc¹ jest Ko³o Akademickie Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y przy Politechnice Zielonogórskiej i Duszpasterstwa
Akademickie: ,,Piwnica’’ oraz ,,Stodo³a’’. W zespole redaguj¹cym pismo,
oprócz przedstawicieli œrodowiska studentów z Zielonej Góry i Sulechowa jest
tak¿e ks. Zbigniew Zdanowicz. Pismo ma charakter informacyjno-publicystyczny, format A-4, objêtoœæ 2-4 s., druk czarno-bia³y W czerwcu 2000 r. ukaza³
siê 11 (54) numer ,,Kartkówki’’.
,,No nie!’’ Miesiêcznik Szko³y Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wlkp. Pierwszy
numer ukaza³ siê 20 listopada 1991 r.2 Poprawne ³amanie komputerowe oraz
interesuj¹cy dobór tekstów wyró¿nia³ tê gazetkê pozytywnie na tle innych
1 - Np. krótka historia katedry gorzowskiej (1993 r., nr 5, s. 12);
2 - Minê³o ju¿ 5 lat, ,,No nie!’’ 1996, nr 18, s. 1.
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,,Wspak’’ w roku akademickim 1999/2000 r. by³ w WSP jedynym ,,w³asnym’’ œrodkiem masowego
przekazu
Opiekunka gazetki B. Biliñska jako doradca metodyczny organizowa³a szkolenia dla nauczycieli
- opiekunów gazetek szkolnych

pisemek szkolnych. By³o to z pewnoœci¹ zas³ug¹ opiekunki gazetki, która
o swojej pracy redakcyjnej mówi³a: Wydanie jednego numeru ,,No nie!’’ zabiera
mi oko³o 30 godzin pracy plus kilka godzin pracy mojego mê¿a, który nasz¹
gazetkê ,,sk³ada’’ na komputerze. Dochodz¹ do tego nasze redakcyjne spotkania,
które zamiast trwaæ 1-2 godziny przed³u¿aj¹ siê do 3-4 godzin1.
Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 4 s., a opiekunem by³a Barbara Biliñska2.
Obok standardowych wywiadów z dyrektorem szko³y, opiekunem gazetki,
pojawi³ siê tak¿e wywiad z ksiêdzem. Warte odnotowania jest tak¿e to, ¿e do
,,No nie!’’ pisali równie¿ nauczyciele. Pisemko nie ukazywa³o siê regularnie.
W 1993 r. po d³u¿szej przerwie redakcja informowa³a o swoich k³opotach
zwi¹zanych z brakiem pieniêdzy i brakiem czasu3. Do 1997 r. ukaza³o siê 25
numerów ,,No Nie!’’. PóŸniej w zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa tytu³ ten
wydawano w Gimnazjum nr 5.
,,Pi¹ta Klepka’’. Miesiêcznik wydawany od wrzeœnia 1992 r. w Szkole
Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. Nak³ad: 90 egz. opiekun: Barbara
Ferensztajn. Obok wywiadów z nauczycielami i artyku³ów o tematyce szkolnej
1 - Tam¿e 1992, nr 6, s. 3.
2 - Barbara Biliñska jest nauczycielem - doradc¹ metodycznym w gorzowskim Wojewódzkim Oœrodku Metodycznym.
Organizowa³a zajêcia warsztatowe dla nauczycieli opiekunów gazetek szkolnych.
3 - Tam¿e 1992, nr 7, s. 1; R:1993, nr 9, s. 2.

w gazetce szczególnym powodzeniem cieszy³ siê dzia³ ,,Poznaj kto to’’, w którym
zamieszczano zdjêcia nauczycieli z dzieciñstwa. Gazetka w 1993 r. otrzyma³a
I nagrodê w konkursie o ,,Pa³uckie Pióro’’ i nagrodê Burmistrza Miasta
W¹growca. Pisemko prezentowano tak¿e w telewizyjnym programie ogólnopolskim ,,5-10-15.’’1
,,Wspak’’. Pismo studentów WSP w Zielonej Górze redagowane w Zak³adzie
Komunikacji Jêzykowej i Spo³ecznej. Relacjonuje problemy œrodowiska
studenckiego WSP, zamieszcza tak¿e próby literackie studentów oraz wywiady,
m.in. z rektorem i pracownikami naukowymi uczelni. Najbardziej sta³e rubryki
to: ,,Okiem studenta’’, ,Kulturowo’’, ,,¯ycie akademickie’’, Punkt widzenia’’,
,,Na powa¿nie’’, ,,Okiem na podwórze’’, ,,Coœ z zupe³nie innej beczki’’. Format
A-4, objêtoœæ 12-16 s., ksero, redaktor naczelny: Roman Hudak. W okresie
od marca 1998 r. do maja 2000 r. wydano dwanaœcie numerów. Redakcji nie
udaje siê jednak osi¹gn¹æ rangi jak¹ w WSP mia³ wydawany dwadzieœcia lat
wczeœniej ,,Faktor’’.

1 - RozPRASOwana szko³a, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 26, s. 9.
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Czêœæ druga

WYDAWNICTWA
LOKALNE
1. Powiat Gorzowski
,,Echo Gminy’’. Gazeta Informacyjna Rady Gminy Deszczno. Dotychczas
ukaza³y siê trzy numery pisma. Pierwszy za styczeñ - luty 1999 r., drugi za
okres od marca do czerwca i trzeci w lutym 2000 r. Pismo zawiera krótkie
relacje z pracy samorz¹du, informacje o mszach w koœcio³ach parafialnych,
humor. Prób¹ publicystki by³ artyku³ Romana Jab³oñskiego z AWS-SKL Jakie
rolnictwo (nr 2). Redaktor naczelny radny Henryk Kochmañski zajmuje siê
sk³adem komputerowym. W redagowaniu gazety uczestniczy te¿ wicewójt
Ryszard Wiœniewski1. Adres: Ulim - Deszczno 66-446. Format A-4, objêtoœæ
4 s., nak³ad 1000 egz., powielone na ksero.
,,Gazeta Kostrzynianka’’. Czasopismo regionalne. Wydawca J.M., P.W. ,,Nowa
Europa’’. Pierwszy numer ukaza³ siê latem 1996 r., póŸniej pismo wychodzi³o
nieregularnie. Jego formu³a nie by³a do koñca czytelna. Podobne uczucie
niejasnoœci wywo³uje lektura wielu tekstów. Osoba redaguj¹ca pismo nie mia³a
widaæ trwa³ej koncepcji twórczej, a niektóre materia³y œwiadcz¹ o bardziej ni¿
amatorskim podejœciu do wykonywanej pracy2. Pismo zawiera³o czêsto ró¿nego
rodzaju wk³adki reklamowe. Latem 1998 r. propagowano tu listê kandydatów
na radnych Przymierza Spo³ecznego, wœród których by³ redaktor naczelny:
Jerzy Jab³oñski, by³y policjant, radny, kolporter ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’.
W kwietniu 1999 r. po wydaniu kilkunastu numerów J. Jab³oñski zakoñczy³
wydawanie ,,Gazety Kostrzynianki’’3. Pismo by³o sk³adane i drukowane

1 - Rozmowa z wicewójtem R. Wiœniewskim, 22 lutego 2000 r.
2 - Trudno oceniæ poczucie humoru redaktora po zapoznaniu siê z materia³em umieszczonym w ¿a³obnej ramce w prawym
górnym rogu trzeciej strony. Oto jego treœæ: Redakcja naszej gazety uprzejmie informuje, [...] ¿e najlepszy redaktor [...]
odszed³ z pracy na skutek wygaœniêcia umowy o pracê Obok tekstu znajduje siê zdjêcie redaktora.
3 - Zamykam wydawanie ,,Kostrzynianki’’, ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 1999, nr 9, s. 5.
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w Gorzowie. Format A-4, objêtoœæ 12 s., kolorowa kredowa ok³adka, wewn¹trz
dodatkowy kolor.
,,Gazeta Kostrzyñska’’. Pierwszy numer ukaza³ siê w przeddzieñ Œwiêta
Niepodleg³oœci 10 listopada 1989 r. Wydawc¹ by³ Komitet Obywatelski
,,Solidarnoœæ’’ oraz MKZ NSZZ ,,Solidarnoœæ’’, w sk³adzie pierwszego zespo³u
redakcyjnego by³o piêcioro nauczycieli: Grzegorz Tomczak (póŸniejszy zastêpca
redaktora naczelnego, a od grudnia 1992 r. burmistrz miasta), Ryszard Ska³ba,
Jerzy Szab³owski, Jaros³aw Szyde³ko, Marek Stawarz oraz Gra¿yna Budziszewska-Szab³owska, która w ramach wspó³pracy z redakcj¹ opracowywa³a szatê
graficzn¹ pierwszych dwudziestu numerów.
Pocz¹tkowo gazeta ukazywa³a siê nieregularnie, a w jej tworzenie zaanga¿owana by³a liczna grupa dzia³aczy ,,Solidarnoœci’’ (g³ównie z Kostrzyñskich
Zak³adów Papierniczych). Pierwsze jedenaœcie wydañ przygotowano na
maszynie do pisania z odrêcznie dopisanymi tytu³ami. Orygina³ powielano
metod¹ ksero. Pismo mia³o format A-4 i 6-8 s. objêtoœci. Dzia³alnoœæ osób
redaguj¹cych ,,Gazetê’’ na forum Komitetu Obywatelskiego przyczyni³a siê do
sukcesu tego ugrupowania w wyborach samorz¹dowych w maju 1990 r.1 Na
24 radnych, 22 by³o z KO. Nowa Rada Miejska wpisa³a do swego statutu
wydawanie lokalnej gazety z prawem do wyboru redaktora naczelnego. Od 23
lutego 1991 r. (nr 1/12) ,,Gazeta Kostrzyñska’’ sta³a siê pismem samorz¹dowym,
decyzj¹ radnych redaktorem naczelnym zosta³ Jaros³aw Szyde³ko, nauczyciel ze
Szko³y Podstawowej nr 4. Swoj¹ funkcjê pe³ni³ spo³ecznie, natomiast na
zlecenie urzêdu wykonywa³ opracowanie komputerowe gazety. We wrzeœniu
1992 r. wraz z dwoma wspólnikami za³o¿y³ Agencjê Wydawniczo Reklamow¹
,,Delta’’2. Dofinansowanie pisma przez Urz¹d Miejski umocni³o ,,Gazetê’’
w œrodowisku, przyby³o wspó³pracowników, wzrós³ nak³ad (w 1991 r. z 600 do
1400 egz.), poprawi³a siê szata graficzna (dwa dodatkowe kolory na pierwszej
i ostatniej stronie od nr 13/21)3. W tym czasie gazeta mia³a objêtoœæ od 8 do
12 s. przy wymiarach 24,5 na 33,5 cm. Powierzchnia reklam kszta³towa³a siê
na poziomie ok. 10 proc. Gazeta ukazywa³a siê czêœciej ni¿ raz w miesi¹cu4.
Pod wzglêdem zawartoœci merytorycznej pismo przeby³o tradycyjn¹ dla tego
rodzaju wydawnictw drogê: od ulotki opozycyjno-wyborczej do gazety
samorz¹dowo-miejskiej. Ju¿ w 1990 r. gazeta nie skupia³a siê tylko na sprawach
politycznych. Pocz¹tkowo oprócz relacjonowania bie¿¹cych wydarzeñ w mieœcie,
1 - ,,Gazeta’’ reprezentowa³a KO ,,S’’, ale zamieszcza³a tak¿e materia³y innych partii. Jaros³aw Szyde³ko: Prawie wszystkie
ugrupowania startuj¹ce w wyborach mog³y na jej ³amach przedstawiæ kandydatów na radnych i swoje programy
wyborcze.[W:] Redakcyjne 5 lat, ,,Dwutygodnik Kostrzyñski’’ 1994, nr 23., s. 1.
2 - Powstanie ,,Delty’’ zwiêkszy³o samodzielnoœæ i sprawnoœæ techniczn¹ redakcji. Z pisma J. Szyde³ko do autora.
3 - Szperacz (ps.), Prasowe meandry (1), ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1996, nr 9, s. 8.
4 - W ci¹gu pierwszego roku edycji ukaza³o siê 11 numerów ,,Gazety’’ (dziesiêæ do czerwca, a jedenasty z dat¹ 6.11.1990),
w 1991 r. (luty - grudzieñ) - 15, w 1992 r.- 17. W 1993 r. ,,Gazeta’’ sta³a siê dwutygodnikiem.

Tak wygl¹da³a pierwsza wersja winiety tytu³owej ,,Gazety Kostrzyñskiej’’

publikowano tak¿e w odcinkach opowiadanie Stefana ¯eromskiego ,,Na
probostwie w Wyszkowie’’, póŸniej zamieszczano te¿ informacje sportowe.
W nastêpnym roku pojawi³a siê kronika policyjna, krzy¿ówka i horoskop,
a w 1992 r., z okazji 35-lecia Klubu Sportowego ,,Celuloza’’, wydano dodatek
specjalny do numeru 16/42 z 12 grudnia (autorstwa R. Ska³by). W 1993 r.
pojawi³a siê rubryka historyczna ,,Kostrzyn w starej prasie’’1 oraz wêdkarska
,,Ryby œpiewaj¹ w Kostrzynie’’ (ca³okolumnowa). Du¿o miejsca poœwiêcano
sprawom sportu, mniej polityce, choæ relacjonowano dok³adnie proces tworzenia
siê Euroregionu i debaty nad powstaniem powiatu w Kostrzynie. Publikowano
te¿ materia³y samorz¹dowe: uchwa³y rady, og³oszenia zarz¹du, informacje
urzêdu. ,,Trybuna Czytelników’’, w której publikowano teksty nie zawsze zgodne
z pogl¹dami redakcji, by³a dowodem otwartoœci redakcji i s³u¿ebnej roli pisma
w stosunku do lokalnych œrodowisk.
Tymczasem w Radzie Miejskiej koñczy³ siê czas jednoœci pogl¹dów z okresu
komitetów obywatelskich. Pismo nie mog³o byæ wyrazicielem wszystkich grup
interesu, a gdy przy okazji kontrowersyjnej decyzji o sprzeda¿y jednej z dzia³ek
miejskich ,,Gazeta’’ opowiedzia³a siê po stronie czêœci radnych, redakcja
1 - Ciekawe teksty historyczne publikowa³a Alicja K³aptocz (w zespole od wrzeœnia 1991 r.), np. cykle ,,Z przesz³oœci naszych
ulic’’ oraz ,,Z przesz³oœci naszego miasta’’.
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Pierwszy zespó³ ,,Gazety Kostrzyñskiej’’. Od lewej: Roland Pi¹tkowski - prezes firmy drukuj¹cej
pismo, Daniela Karina Kwiatkowska - zajmowa³a siê przepisywaniem tekstów, Ryszard Ska³ba,
Alicja K³aptocz, Jerzy Szab³owski, Marcin Mazan - autor tekstów wêdkarskich, Marek Stawarz,
Janusz Wieczorek - autor tekstów przyrodniczych, Jaros³aw Szyde³ko, Ryszard Paw³owski
- fotograf. Na zdjêciu nie ma jeszcze innych osób zwi¹zanych z redakcj¹, m.in. Mariusza
Bukowskiego, m³odych wspó³pracowników - Moniki Donke, Artura Wittke i Ryszarda Dubika.

znalaz³a siê w trudnym po³o¿eniu. Na sesji w dniu 28 maja 1993 r. radny Jerzy
Jab³oñski zg³osi³ wniosek oceny pisma. Radni zaakceptowali sprawozdanie
redaktora naczelnego, przyjmuj¹c jednoczeœnie jego rezygnacjê1. Wybory
nowego szefa pisma odby³y siê na sesji 8 lipca 1993 r. Kandydowa³y trzy osoby:
cz³onek zespo³u redakcyjnego Jerzy Szab³owski, Maria Masztalerz - nie
zwi¹zana z zespo³em, autorka kilku listów do redakcji i Jerzy Jab³oñski - radny,
policjant, który wczeœniej ubiega³ siê o funkcjê szefa policji w Kostrzynie,
Dêbnie, a tak¿e o fotel wiceburmistrza. W pierwszej turze g³osowania odpad³a
M. Masztalerz (uzyska³a 3 g³osy, a konkurenci po 9). W drugiej wygra³ J.
Jab³oñski (12:9)2.

1 - [...] redaktor naczelny uzna³, ¿e bêdzie lepiej, jeœli zrezygnuje z funkcji, zajmie siê wy³¹cznie prac¹ dziennikarsk¹ i techniczn¹.
Krystyna Kamiñska, Kostrzyñska wojna prasowa, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 39, s. 5. J. Szyde³ko nie chcia³ ³¹czyæ funkcji
w³aœciciela firmy przygotowuj¹cej ,,Gazetê’’ ze stanowiskiem redaktora naczelnego zlecaj¹cego w imieniu Rady Miejskiej
sk³ad komputerowy pisma (Z listu J. Szyde³ko do autora).
2 - Byæ mo¿e na stanowisku radnych zawa¿y³o to, ¿e J. Szab³owski nale¿a³ wczeœniej do Unii Polityki Realnej, choæ
zadeklarowa³ zawieszenie aktywnoœci partyjnej w momencie przejêcia funkcji redaktora naczelnego. Drugim czynnikiem
mog¹cym mieæ wp³yw na radnych by³o pismo zespo³u redakcyjnego skierowane przed sesj¹ do radnych, w którym
redaktorzy opowiadali siê za Szab³owskim (kopia pisma w posiadaniu autora). J. Szyde³ko w piœmie do autora uwa¿a
jednak, ¿e g³ównym motywem decyzji radnych by³o ich d¹¿enie do ukrócenia niezale¿noœci redakcji oraz zakulisowe
dzia³ania J. Jab³oñskiego.
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Zmiana redaktora naczelnego by³a momentem zwrotnym w historii pisma.
Niemal ca³y dotychczasowy zespó³ redakcyjny odszed³ z ,,Gazety’’ i rozpocz¹³
przygotowania do uruchomienia nowego ,,Dwutygodnika Kostrzyñskiego.’’
Kolejny numer 14, ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ (8 s. objêtoœci) musia³ zredagowaæ
nowy naczelny. Oprócz krótkich podziêkowañ1 znalaz³y siê w nim przede
wszystkim materia³y z sesji. W nastêpnym wydaniu ,,Gazety’’ opublikowano
pisma o rezygnacji redaktorów z pracy spo³ecznej oraz apel J. Jab³oñskiego
o pomoc przy redagowaniu pisma. O tym jak bardzo sytuacja przeros³a
mo¿liwoœci nowego szefa, œwiadczy fragment jego wypowiedzi dla ,,Ziemi
Gorzowskiej’’: Zespó³ redakcyjny postawi³ mnie w bardzo trudnej sytuacji. Z dnia
na dzieñ zosta³em sam, bez doœwiadczenia, a tylko z obowi¹zkami. Poszed³em
wiêc najpierw na mszê za ojczyznê, a potem do ksiêdza proboszcza po radê2.
Nowemu redaktorowi naczelnemu uda³o siê wydaæ osiem numerów (od 57 do
64), w tym czasie stara³ siê w piœmie reklamowaæ program wyborczy BBWR,
z której to listy kandydowa³ do sejmu. Rada Miejska szybko zrezygnowa³a
z us³ug J. Jab³oñskiego. Oficjalnym powodem jego odwo³ania by³o nadanie
,,Gazecie Kostrzyñskiej’’ tytu³u ,,Gazeta Powiatowa’’. Natomiast nieoficjalnie
radni przedstawili ca³y szereg zarzutów, wœród nich promocjê w³asnej osoby
(Robi³ sobie kampaniê wyborcz¹), wzrost kosztów wydawania gazety i nieumiejêtnoœæ konsolidacji zespo³u. Koronny zarzut brzmia³: Jab³oñski stworzy³ prywatn¹
gazetê z miejskich pieniêdzy3.
Po odwo³aniu redaktora naczelnego zarz¹d miasta po przetargu zleci³
wydawanie ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ Gorzowskiej Oficynie Wydawniczej
(spó³dzielni dziennikarskiej wydaj¹cej ,,Ziemiê Gorzowsk¹’’). ,,Gazeta
Kostrzyñska’’ mia³a odt¹d podtytu³ Biuletyn Samorz¹dowy i po raz pierwszy
ukaza³a siê w tej formie z dat¹ 27 listopada 1993 r., jako nr 22 (65)4.
Redagowaniem pisma zajmowa³a siê Krystyna Kamiñska* z ,,Ziemi Gorzowskiej’’, a w Kostrzynie przedstawicielem redakcji by³a Anna ¯ytkowiak. Nowa
,,Gazeta Kostrzyñska’’ przypomina³a graficznym uk³adem tekstów ,,Ziemiê
Gorzowsk¹’’ (du¿e tytu³y, leady, podobne ³amanie). Od razu te¿ uwidoczni³
1 - Naczelny Redaktor ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ Dziêkuje za wszystko by³emu redaktorowi Naczelnemu ,,Gazety Kostrzyñskiej’’
i kierowanemu przez niego zespo³owi redakcyjnemu za dotychczasow¹ pracê. ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1993, nr 14, s.
1 [pisownia wg orygina³u].
2 - Krystyna Kamiñska, Kostrzyñska wojna prasowa, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 39, s. 5.
3 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr 129, s. 1.
4 - Tam te¿ na 1 str. zamieszczono krótkie wyjaœnienie autorstwa burmistrza miasta, który ,,dyplomatycznie’’ opisa³ wydarzenia
ostatnich miesiêcy: Burzliwe, wrêcz dramatyczne ostatnie dzieje ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ wykaza³y, z jakim mozo³em budowaæ
trzeba zrêby samorz¹dnoœci na szczeblu lokalnym. Czasopismo, które mia³o byæ miejscem wymiany informacji oraz opinii
miêdzy wyborcami a radnymi, nie mog³o sprostaæ oczekiwaniom ani jednych ani drugich [...]. W przetargu na wydawanie
,,Gazety’’ uczestniczy³y te¿ dwa inne wydawnictwa: ,,Delta’’ z Kostrzyna i ,,Dejamir’’ z Gorzowa. Sposób rozstrzygniêcia
przetargu zosta³ ostro skrytykowany w ,,Dwutygodniku Kostrzyñskim’’ 1993, nr 9, s. 6: I w ten sposób GOW produkuje za
nasze pieni¹dze towar, który sprzedaje, a wp³ywy id¹ do jej kasy. J. Szyde³ko w piœmie do autora podkreœla antagonistyczn¹
postawê burmistrza wobec zespo³u ,,Dwutygodnika’’.
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siê profesjonalizm wydawnictwa, wzros³a iloœæ reklam, pojawi³y siê interesuj¹ce
cykle, np. ,,Galeria biznesmenów’’. Og³oszenia zarz¹du i informacje z prac
samorz¹dowych publikowano na stronach ,,Kostrzyñskiego Monitora Urzêdowego.’’
Kolejna zmiana zwi¹zana z ,,Gazet¹’’ nast¹pi³a w zwi¹zku z odejœciem K.
Kamiñskiej z redakcji ,,Ziemi Gorzowskiej’’ i za³o¿eniem przez ni¹ w³asnej
Agencji Wydawniczej KAMAK, która od marca 1994 r. zajmowa³a siê
opracowaniem redakcyjnym gazety na zlecenie zarz¹du miasta. Ostatni numer
,,Gazety Kostrzyñskiej’’ wydawanej przez samorz¹d I kadencji ukaza³ siê z dat¹
4 czerwca 1994 r.1
Po wyborach nowe w³adze korzysta³y pocz¹tkowo z us³ug ,,Dwutygodnika
Kostrzyñskiego’’, zamieszczaj¹c w nim swój ,,Kostrzyñski Serwis Samorz¹dowy’’.
Po zawieszeniu wydawania ,,Dwutygodnika’’ w kwietniu 1995 r. w Kostrzynie
nie ukazywa³a siê ¿adna gazeta. W³adze miasta og³osi³y przetarg na redagowanie
lokalnego pisma, który wygra³a AW KAMAK (we wrzeœniu firma zmieni³a
nazwê na ,,Arsena³’’). Umowa z zarz¹dem dotyczy³a wydania 13 numerów
,,Gazety’’ redagowanej przez Krystynê Kamiñsk¹ i Zenona Nowopolskiego.
Wznowienie edycji pisma nast¹pi³o z dat¹ 6 lipca 1995 r. Do koñca 1995 r.
,,Gazeta Kostrzyñska’’ ukazywa³a siê w coraz atrakcyjniejszej szacie graficznej.
Format zmniejszono do wymiarów A-4, wprowadzony zosta³ pe³ny kolor,
a ok³adka niekiedy drukowana by³a na papierze kredowym. Z okazji ,,Z³otych
godów Kostrzyna’’ zwiêkszono objêtoœæ pisma do 20 s. i zamieszczono kolorowy
plan miasta. Drugie specjalne wydanie ,,Gazety’’ w tym roku zwi¹zane by³o
z ,,11 Dniami Kostrzyna’’. Pod koniec roku zarz¹d og³osi³ kolejny przetarg,
do którego stanê³y trzy firmy wydawnicze2. Wygra³o go znów wydawnictwo K.
Kamiñskiej. Zwiêkszono format do rozmiarów 24,5 x 34,5 cm, kolorow¹
ok³adkê drukowano zawsze na papierze kredowym (w œrodku druk czarno-bia³y
na papierze offsetowym), a objêtoœæ pisma wynosi³a 12 str. W 1997 r. w okresie
powodzi ,,Gazeta’’ spe³nia³a wa¿n¹ rolê g³ównego informatora na temat
przebiegu akcji przeciwpowodziowej3. Miejski Sztab Przeciwpowodziowy oraz
w³adze miasta mog³y publikowaæ tu swoje rozporz¹dzenia, komunikaty o stanie
zagro¿enia i podziêkowania. We wrzeœniu wymieniono firmy i osoby wyró¿nione
przez zarz¹d miasta za pomoc w akcji przeciwpowodziowej oraz opublikowano
fotoreporta¿ z festynu ,,Uratowaliœmy miasto’’.
Ostatni numer ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ wydawany przez ,,Arsena³’’ (nr
26(/140) ukaza³ siê z dat¹ 22 grudnia 1997 r. W zwi¹zku z wygaœniêciem umowy

1 - By³ to numer 10/74, ale w numeracji tego dwutygodnika w 1994 r. pope³niono dwukrotnie b³¹d. Numer 70 ukaza³ siê dwa razy
(25 lutego i 11 marca), a wydanie z 4 czerwca powinno mieæ nr 13/77.
2 - Szperacz (ps.), Prasowe meandry (2), ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1996, nr 10, s. 8.
3 - Patrz artyku³y: Dni przera¿enia, nr 15, s. 1; Raport z zagro¿onego miasta, nr 16, s. 1; Dumny jestem, ¿e obroniliœmy miasto rozmowa z przewodnicz¹cym Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego, nr 17, s. 3.
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z tym wydawnictwem zarz¹d miejski Kostrzyna wybra³ jako partnera wydawcê
,,Ziemi Gorzowskiej’’. Od 15 stycznia 1998 r. ,,Gazeta Kostrzyñska’’ ukazywa³a
siê jako tygodnik i zarazem bezp³atny dodatek do ,,Ziemi Gorzowskiej’’ (format
31,6 x 41,8 cm, objêtoœæ 4 s.). Wraz z ,,Ziemi¹’’ pismo by³o kolportowane
w ca³ym województwie. Pismo redagowa³ zespó³ tygodnika ,,Ziemia Gorzowska’’
przy wspó³pracy Alicji K³aptocz, Tomasza Okaja (zdjêcia) i Aliny Sobieraj.
Redaktorem odpowiedzialnym by³ Marek Arent. Gazeta redagowana by³a
wed³ug schematu przyjêtego w ,,Ziemi’’, by³a po prostu czêœci¹ tego tygodnika.
W tej formie ,,Gazeta Kostrzyñska’’ wydawana by³a do 5 marca 1999 r.,
poniewa¿ w³adze miejskie nie by³y dalej zainteresowane finansowaniem
wydawnictwa. Na miejsce ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ w tygodniku ,,Ziemia
Gorzowska’’ utworzono ,,Gazetê Miejsk¹ i Powiatow¹’’, która tylko w niewielkim
stopniu dotyczy³a Kostrzyna. Decyzjê w³adz miejskich redakcja ,,Ziemi’’
skomentowa³a nastêpuj¹co: Prawdopodobnie ten tytu³ wróci do szuflady. Nie
ma szczêœcia gazeta do decydentów, sponsorów wydawców, a zw³aszcza
miejscowych polityków. No có¿, politycznym namiêtnoœciom do prasy nie
towarzyszy szacunek dla w³asnej tradycji. Wierzymy mocno, ¿e wszyscy przyjaciele
i sympatycy ,,Gazety Kostrzyñskiej’’ pozostan¹ czytelnikami ,,Ziemi Gorzowskiej’’,
a zw³aszcza jej nowego powiatowego dodatku.1 Jednak nowy dodatek ,,Ziemi’’
by³ ju¿ wewnêtrzn¹ spraw¹ tego tygodnika, a w historii ,,Gazety Kostrzyñskiej’’
zakoñczy³ siê kolejny etap. Prawo do tytu³u nadal zachowuj¹ w³adze
samorz¹dowe Kostrzyna.
,,G³os Kostrzyñski’’. Efemeryda prasowa z 1999 r. wydawana od 28 maja
1999 r., jako dwutygodnik, od 4 lipca jako tygodnik. Po 3 wrzeœnia edycja
pisma zosta³a zawieszona, wznowienie tytu³u jako miesiêcznika nast¹pi³o
w grudniu 1999 r.2 Wydawca: Wydawnictwo Reklamowo - Graficzne ,,Juventa’’,
ul. Mickiewicza 6. Kredowa, kolorowa ok³adka, wewn¹trz offset czarno-bia³y
plus jeden kolor. Format 25 x 35, objêtoœæ 12-16 str. Druk: ,,Opec’’ w Gorzowie
Wlkp. Redaktor naczelny: S³awomir Frelka, fotograf, wczeœniej zajmowa³ siê
m.in. kolporta¿em ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’. Wœród autorów tekstów by³o
kilku dawnych wspó³pracowników ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’ oraz felietonista
podpisuj¹cy siê Ró¿owy Obserwator. Pismo mia³o te¿ podobne do ,,Tygodnika’’
has³o w podtytule: Dwutygodnik zale¿ny tylko od Ciebie3.

1 - ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1999, nr 12 (203), s.1.
2 - Grudniowe wydanie ,,G³osu’’ ukaza³o siê bez informacji umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê zespo³u i wydawcy. W lokalnej prasie
pojawi³y siê sugestie, ¿e za tym wydawnictwem stoj¹ szefowie Kostrzyñskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: ,,G³os
Kostrzyñski’’ przesta³ byæ gazet¹, a sta³ siê folderem reklamowym KSSE i znajomych - napisa³a Krystyna Kamiñska. G³os do
reklamy i do s¹du, ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 2000, nr 1, s. 2.
3 - Mimo konfliktowego charakteru rozstania siê z grup¹ wspó³pracowników tworz¹cych ,,G³os’’, w ,,Tygodniku’’ ukaza³ siê
¿yczliwy artyku³ redaktor naczelnej i zespo³u pt. Witamy ,,G³os Kostrzyñski’’. ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 1999 nr 33, s. 6.
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Publicystyka ,,G³osu’’ nawi¹zywa³a do konfliktów w ³onie samorz¹du
miejskiego i choæ w artykule wstêpnym z pierwszego numeru redakcja
deklarowa³a sw¹ otwartoœæ i apolitycznoœæ, to jednak sprawy walki politycznej
w ³onie Rady sta³y siê wkrótce g³ównym tematem1. Aktualny komentarz
publikowano w formie felietonu na s. 3 w cyklu: ,,Kostrzyñskie ZOO’’. Nie
stroniono tak¿e od polemiki z ,,Tygodnikiem Kostrzyñskim’’, publikuj¹c
jednoczeœnie odpowiedzi konkurencyjnej redakcji we w³asnym piœmie. Podczas
konfliktu kupców z zarz¹dem miasta, redakcja ,,G³osu’’ udostêpni³a ³amy
przedstawicielom obydwu stron, umieszczaj¹c jednak dopisek: Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ artyku³u2. O poziomie emocji jaki towarzyszy³
tej polemice œwiadczy m.in. fragment odpowiedzi wiceburmistrza na list
kupców: Ile fa³szu i ob³udy jest w systemie wartoœci tych kupców, którzy œwiadomie
nie p³ac¹ za grunt miejski, który jest w³asnoœci¹ wszystkich mieszkañców miasta.
Nie zawahali siê do swoich partykularnych interesów u¿yæ imienia Boga, stawiaj¹c
siê na równi z Nim. Obrzydlistwo!. ,,G³os’’ ukaza³ siê jeszcze tylko raz, w grudniu
1999 r., bez stopki redakcyjnej3.
,,K³odawskie Wieœci’’. Biuletyn Rady i Zarz¹du Gminy K³odawa. Wydawca:
Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w K³odawie z siedzib¹ w Wojcieszycach.
Kolorowa ok³adka na kredowym papierze, wewn¹trz czarno-bia³y offset.
Format A-4, objêtoœæ 24 s., nak³ad 1000 egz. Drukarnia: Druk Serwis
w Gorzowie Wlkp. Reaktor naczelny: Danuta Pilc. Obok niej w zespole
redakcyjnym by³o jeszcze dziesiêæ osób, w tym zawodowy redaktor, Zenon
Nowopolski.
Pierwsze próby edytorskie w K³odawie podjêto w 1990 r. Z inicjatywy radnej
Danuty Pilc ukaza³y siê wtedy cztery numery biuletynu. W drugiej kadencji
Rady D. Pilc prowadzi³a ,,Kronikê Gminy’’, dziêki temu powsta³ trzytomowy
zapis bie¿¹cych wydarzeñ gminnych. Z inicjatywy przewodnicz¹cego Rady
i wójta gminy w marcu 1999 r. podjêto edycjê ,,K³odawskich Wieœci’’4.
Pismo od pierwszego wydania zastosowa³o na wiêkszoœci stron ¿yw¹ paginê
o nieszablonowej treœci. Najobszerniejszy by³ ,,Monitor gminny’’ zawieraj¹cy
sprawy samorz¹dowe (g³ównie uchwa³y). Ponadto: ,,Sól samorz¹dnoœci so³tysi’’, ,,¯yj¹ wœród nas...’’, ,,Co piszczy w oœwiacie’’. Odrêbne tytu³y
paginacyjne maj¹ poszczególne so³ectwa. Jest te¿ krzy¿ówka, promocja
turystycznych walorów gminy (kolorowa mapka w nr 3) oraz reklamy. Do

1 - List radnych SLD (nr 1 / s. 4), wywiad z pos³em SLD (2/4), prezentacja radnych rozpoczêta od klubu SLD (3/7).
2 - Wydaje siê, ¿e wydawca i redaktor naczelny wykazali niefrasobliwoœæ przypuszczaj¹c, ¿e tak¹ uwag¹ oddalaj¹ od siebie
ewentualne roszczenia adresatów publikowanych tekstów. Ten przypadek ignorowania prawa prasowego nie jest jednak
odosobniony.
3 - Krystyna Kamiñska, G³os do reklamy i do s¹du, ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 2000, nr 1, s. 2.
4 - ,,K³odawskie Wieœci’’ 1999, nr 1, s. 2. Tak¿e rozmowa z redaktor naczeln¹, 6 grudnia 1999 r.
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numeru czwartego œwi¹teczno-noworocznego za³¹czono kolorowy kalendarz
na 2000 r.
,,Komunalnik’’. Biuletyn Informacyjny Miejskich Zak³adów Komunalnych Sp.
z o. o. w Kostrzynie n/O. Pierwszy numer ukaza³ siê z dat¹ 21 grudnia 1998 r.
W krótkiej prezentacji pisma redakcja napisa³a, ¿e ,,KOMUNALNIK’’ bêdzie
siê ukazywa³ co dwa miesi¹ce lub wed³ug zaistnia³ej potrzeby. Pismo ma charakter
promocyjno-reklamowy. Zawiera porady dla pracowników oraz prezentacjê
niektórych wydarzeñ z ¿ycia za³ogi. Ponad 30 proc. objêtoœci zajmuj¹ kolorowe
reklamy MZK i firm kostrzyñskich. Pismo jest bezp³atne, kolorowe, ma format:
A-4 i objêtoœæ 8 s. Redaktor naczelny (p.o.): Katarzyna Starszuk. Adres: MZK
sp. z o.o. Kostrzyn n/O, ul. Kopernika 4a.
,,Kormoran’’. Biuletyn Informacyjny Kostrzyn Paper S.A. Pismo ukazuje siê
od 1996 r., œrednio co dwa miesi¹ce i ma charakter wewnêtrznego biuletynu1.
Redakcja informuje o sprawach przedsiêbiorstwa, zamieszcza wywiady
z pracownikami firmy, dane na temat nowych regulacji prawnych, a tak¿e
o sytuacji kooperantów przedsiêbiorstwa. Pismo nie drukuje og³oszeñ, ale
czêœæ materia³ów mo¿na uznaæ za materia³ reklamowo-promocyjny firmy.
Cz³onkowie kolegium redakcyjnego odpowiedzialni s¹ za zbieranie informacji
zwi¹zkowych oraz z dzia³u personalnego. W kwietniu 2000 r. ,,Kormoran’’
ukaza³ siê po raz 23. Pismo jest kolorowe, bezp³atne, ma forma: A-4, objêtoœæ
12 s. i nak³ad: 750 egz. Adres redakcji: Kostrzyn n/O, 66-470, ul. Fabryczna
1. Redaktorem naczelnym jest Sylwia Zaranek.
,,Pismo Parafii p.w. œw. Piotra i Paw³a w Baczynie’’ (gm. Lubiszyn).
Pierwszy numer pisma ukaza³ siê z dat¹ 28 czerwca 1997 r. z okazji odpustu
parafialnego. Od tego czasu pismo wydawane jest w cyklu miesiêcznym lub
dwumiesiêcznym, w formacie A-4 i objêtoœci 4 s. Zawiera teksty o tematyce
lokalnej i ogólnej, religijnej i historycznej, wiersze i zdjêcia. W czerwcu 2000
r. wydano 29 nr pisma poœwiêcony 25. rocznicy powstania parafii. Wraz z t¹
gazetk¹ kilkakrotnie ukaza³ siê te¿ dodatek m³odzie¿owy ,,Ziarno’’. Od nr 21
z 4 lipca 1999 r. nieregularnie ukazuje siê ,,Dodatek Samorz¹dowy’’. Jego
wydaniem zajêli siê radni: Zbigniew Antczak, Maria Górniczak i Henryk
Cybulski, zwi¹zani z ko³em Akcji Katolickiej w Baczynie. Pismo mia³o format
A-4, dwie strony objêtoœci, sk³adane by³o komputerowo i odbijane na ksero.
Tematyka dotyczy³a spraw samorz¹du gminnego i wsi Baczyna.
,,Tygodnik Kostrzyñski’’. Pismo zale¿ne tylko od Ciebie. Gdy pod koniec
1997 r. wygas³a umowa wydawnictwa ,,Arsena³ z zarz¹dem miasta na wydawanie
,,Gazety Kostrzyñskiej’’, tworz¹cy j¹ zespó³, mimo nieodnowienia umowy,
postanowi³ nadal wydawaæ gazetê. Wykorzystuj¹c zdobyte doœwiadczenie oraz
bazê techniczn¹ i kontakty wydawnictwa, postanowiono powo³aæ nowy tytu³.
1 - Rozmowa z redaktor naczeln¹, 14 grudnia 1999 r.
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Jego wydawc¹ by³a Agencja Wydawniczo-Graficzna ,,Arsena³’’. W ten sposób
powsta³ ,,Tygodnik Kostrzyñski’’, którego redakcja tak prezentowa³a swoje
podstawowe cele: Bêdziemy pismem niezale¿nym od w³adz miasta, partii
politycznych, organizacji spo³ecznych. Jedyn¹ nasz¹ zale¿noœci¹ jest ocena
Pañstwa, czyli naszych Czytelników, a jedynym kryterium naszych ocen - zdrowy
rozs¹dek. [...] Chcemy, ¿eby ,,Tygodnik’’ prezentowa³ wszystkie aspekty ¿ycia
mieszkañców Kostrzyna, a tak¿e miejsc integralnie z miastem zwi¹zanych, np.
bazaru przygranicznego i granicy. Zapewniamy na ³amach ,,Tygodnika’’ prezentacjê
ró¿norodnych pogl¹dów i punktów widzenia, nawet sprzecznych z sob¹. Umiejmy
siê piêknie k³óciæ!1 Obok tego tekstu zamieszczono zdjêcie zespo³u redakcyjnego.
Redaktorem naczelnym ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’ by³a za³o¿ycielka
wydawnictwa ,,Arsena³’’ Krystyna Kamiñska*. Szefem kostrzyñskiego oddzia³u
zosta³ Artur Boratczuk, a wœród wspó³pracowników byli przedstawiciele
miejscowej inteligencji pisuj¹cy ju¿ wczeœniej do ,,Gazety Kostrzyñskiej’’:
Alicja K³aptocz, Wanda Lejman, Janusz Wieczorek, Jerzy Wanat i Zygmunt
Mendelski.
Od pocz¹tku redakcja nie ukrywa³a, ¿e pragnie kontynuowaæ tradycjê
,,Gazety Kostrzyñskiej’’, staraj¹c siê jednoczeœnie o to, aby nowy tytu³ by³
atrakcyjniejszy w formie i w treœci. St¹d te¿ decyzja o edycji tygodnika,
do³¹czenie do gazety kolorowego dodatku telewizyjnego, druk na papierze
kredowym. Pierwsze wydania ,,Tygodnika’’ ró¿ni³y siê zasadniczo od pocz¹tkowych prób edytorskich wielu lokalnych pism. Gazeta mia³a doœwiadczony
zespó³, który wiedzia³, jak ma wygl¹daæ lokalne pismo. W tygodniku dominowa³y
krótkie artyku³y na 2-3 tys. znaków, czyli takie, które wed³ug badañ
prasoznawczych s¹ naj³atwiejsze w odbiorze. Publikowano du¿o zdjêæ,
a przedmiotem zainteresowania dziennikarzy byli przede wszystkim ludzie
tego miasta. ,,Tygodnik’’ stara³ siê prezentowaæ najbardziej dojrza³e formy
dziennikarskiej wypowiedzi: reporta¿, wywiad, felieton. Interesuj¹cy by³ cykl
reporta¿y ,,Nocna zmiana’’, a w nim opis pracy SOK-istów, a tak¿e pracowników
baru nocnego. Styl reporta¿y kryminalnych z ,,Tygodnika’’ œwiadczy, ¿e by³y
one pisane w oparciu o solidne Ÿród³a informacji.
,,Tygodnik’’ zosta³ dobrze przyjêty przez kostrzynian. Dowodem na to by³y
liczne listy do redakcji, w których m.in. gratulowano udanego startu2, odzew
na konkurs na najciekawsz¹ korespondencjê do ,,Tygodnika’’, wzrost nak³adu
do 2100 egz. w drugim miesi¹cu edycji oraz wiêksza iloœæ og³oszeñ drobnych.
Równie¿ ambiwalentny stosunek ,,Tygodnika’’ do w³adz lokalnych móg³
zwiêkszaæ wiarygodnoœæ pisma. Zarz¹d miasta nie kontynuuj¹c wspó³pracy
z dotychczasowym zespo³em i zlecaj¹c wydanie ,,Gazety Kostrzyñskiej’’
redakcji ,,Ziemi Gorzowskiej’’ ustawi³ siê od pocz¹tku w pozycji nieco
1 - ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 1998, nr 1, s. 2.
2 - ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 1998, nr 7, s. 8. Tak¿e nr 9, s. 7 i nr 13, s. 7.
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Adres wydawcy: Gorzów Wlkp., ul. Matejki 82/3.

antagonistycznej do nowo powsta³ego pisma. Dlatego w ,,Tygodniku’’ móg³
siê pojawiæ felieton Bastiony socjalizmu1, choæ redakcja wyraŸnie zaznacza³a,
¿e za prezentowane tam pogl¹dy odpowiada wy³¹cznie autor. Poniewa¿
materia³ów krytycznych wobec urzêdu by³o wiêcej, a reakcji samorz¹du na
³amach ,,Tygodnika’’ nie by³o, K. Kamiñska w numerze 11 opublikowa³a tekst:
Na ratuszu nie czytaj¹, w którym przypomnia³a przepisy prawa prasowego
obliguj¹ce lokalne w³adze do udzielenia odpowiedzi na krytykê prasow¹. Po
miesi¹cu burmistrz nades³a³ odpowiedŸ, w której krótko odniós³ siê do
wszystkich krytycznych artyku³ów zamieszczonych w ,,Tygodniku Kostrzyñskim’’.
Forma tego listu oraz fakt, ¿e ,,Tygodnik’’ mimo krytyki w³adz, rzetelnie
relacjonowa³ przebieg batalii o powiat, prezentuj¹c stanowisko Rady Miejskiej
w tej sprawie - wszystko to œwiadczy, ¿e stosunki w³adz z lokaln¹ gazet¹ nie
przybra³y konfrontacyjnej formy. W numerze przedwyborczym ukaza³ siê
nawet obszerny wywiad z burmistrzem miasta. Jednoczeœnie ,,Tygodnik’’
umo¿liwia³ cz³onkom swojego zespo³u lepszy start w wyborczym wyœcigu,
zaznaczaj¹c, które osoby z redakcji kandyduj¹ i publikuj¹c przeprowadzone
z nimi wywiady2.
Po wyborach z paŸdziernika 1998 r. w ,,Tygodniku Kostrzyñskim’’ zwiêkszy³a
1 - Tam¿e, nr 12, s. 8. Felieton ten pisany z pozycji konserwatywno-liberalnych wyra¿a³ bardzo krytyczny stosunek do w³adz,
a szczególnie do samego burmistrza.
2 - Na czterech kandyduj¹cych cz³onków zespo³u, dwóch uzyska³o mandat radnego. Patrz nr 37, s. 2.
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Zespó³ redakcyjny ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’ w styczniu 1998 r. Siedz¹ od lewej: Wanda
Lejman, Krystyna Kamiñska, Alicja K³aptocz. Stoj¹ od lewej: Ireneusz K. Szmidt, Janusz
Wieczorek, Miros³aw Or³ow (goœæ spotkania), Danuta Rusztyn, Ryszard Ska³ba, Anna Kaczmarczyk, Artur A. Boratczuk i Jerzy Wanat.

siê iloœæ materia³ów dotycz¹cych samorz¹du. Publikowano interpelacje radnych,
ich artyku³y, apele o wspó³pracê. Jednoczeœnie nie brakowa³o tekstów
krytycznych1. Na stronie czwartej przez kilka numerów ukazywa³y siê
kontrowersyjne felietony Ró¿owego Obserwatora pisane z pozycji lewicowych
oraz reakcje na nie autorstwa politycznych adwersarzy. Redakcja udostêpnia³a
miejsce na te publikacje bez komentarzy, w kwietniu 1999 r. zakoñczy³a siê
wspó³praca ,,Tygodnika’’ z tym felietonist¹ (przeszed³ do ,,G³osu Kostrzyñskiego’’). W tym samym czasie sfinalizowana zosta³a umowa z zarz¹dem miasta
na wydawanie ,,Kostrzyñskiego Monitora Samorz¹dowego’’. Tê czterostronicow¹ wk³adkê redagowa³ zespó³ ,,Tygodnika’’, a opracowanie techniczne
wykonywa³ gorzowski ,,Arsena³’’.
Finansowe podstawy pisma nie by³y mocne na tyle, aby stworzyæ zespó³
etatowych pracowników. Jedyny etat przeznaczony by³ dla pracownika
administracyjnego. Redakcja p³aci³a honoraria autorskie, zleca³a te¿ konkretne
prace, ale przy nak³adzie ok. 2 tys. egz. i wysokich kosztach druku pismo nie
mog³o wypracowaæ wiêkszego zysku. Od po³owy 1999 r. zmniejszy³a siê
powierzchnia reklam (zw³aszcza na ostatniej stronie), a redakcja próbowa³a
1 - O tym, ¿e wspó³praca nowych w³adz samorz¹dowych i redakcji nie uk³ada³a siê bezkonfliktowo œwiadczy list oburzonego
burmistrza po artykule Gimnazjum bez dyrektora i replika autorki Anny Kryñskiej. ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 1999, nr 19, s. 6.
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przeciwdzia³aæ tym niekorzystnym tendencjom, stosuj¹c zni¿ki i apeluj¹c
o reklamy. Jesieni¹ 1999 r. koszty utrzymania pisma pokrywano w 60 proc. ze
sprzeda¿y gazety, a w 40 proc. z reklam1. Od stycznia 2000 r. zrezygnowano
z kredowej ok³adki, zwiêkszaj¹c objêtoœæ pisma z 16 do 20 stron, w tym
4 kolorowe. Format pozosta³ ten sam, B-4, nak³ad 2100 egz.
W pierwszych miesi¹cach 2000 r. ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ musia³ zaj¹æ
stanowisko wobec referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej2. Redakcja
stara³a siê utrzymaæ obiektywizm i dystans wobec rozgrywaj¹cej siê w Kostrzynie
walki politycznej. Publikowano listy czytelników opowiadaj¹cych siê za
referendum, jak i opinie przedstawicieli w³adz. Ci ostatni mieli te¿ do
dyspozycji strony ,,Kostrzyñskiego Monitora Samorz¹dowego’’. Redaktor
naczelna maj¹ca bogate doœwiadczenie dziennikarskie, w jednym z pierwszych
artyku³ów na ten temat przypomina³a wszystkim zainteresowanym, ¿e redakcjê
obowi¹zuje prawo prasowe. Oddajemy ³amy ,,Tygodnika Kostrzyñskiego’’ tym,
którzy chcieliby wyraziæ swoje zdanie. Piszcie, przekonujcie do swoich racji.
Opublikujemy wszystkie listy, jeœli tylko nie bêdzie w nich sformu³owañ obraŸliwych
- pisa³a Krystyna Kamiñska w numerze dziewi¹tym. Jednak im bli¿ej by³o
referendum, tym sytuacja redakcji by³a trudniejsza. Na miesi¹c przed
g³osowaniem K. Kamiñska zapowiedzia³a, ¿e [...] obie strony mog¹ zamieszczaæ
swoje stanowiska w tygodniku, na wykupionym miejscu na zasadzie og³oszeñ
p³atnych. PóŸniej jednak redaktor naczelna ugiê³a siê pod ¿¹daniem jednego
z organizatorów referendum, który oburzony odmow¹ wydrukowania jego
listu, grozi³ powództwem s¹dowym, w którym bêdzie siê domaga³ sprostowania
i zap³aty 10 tys. z³. W odpowiedzi redaktor naczelna przywo³a³a Art. 31 i Art.
33 Prawa Prasowego, odnosz¹cy siê do problemu odmowy publikacji
sprostowania. I komentowa³a: Poniewa¿ nie mam na zbyciu 10 tys. z³,
przedstawiam list Pana w formie, w jakiej zosta³ przekazany do redakcji.
Podkreœlam jednak, ¿e po og³oszeniu referendum ma miejsce nowa sytuacja
prawna, a list jest form¹ agitacji3.
W ostatnim numerze przed referendum Krystyna Kamiñska pisa³a: Jeszcze
dziesiêæ lat temu w ogóle w polskim prawie nie by³o mo¿liwoœci organizacji
referendum decyduj¹cego o odwo³aniu Rady Miejskiej. Takie prawo to jakby
akceptacja wy¿szego stopnia przygotowania spo³eczeñstwa do podejmowania
decyzji, legitymacja wy¿szego wykszta³cenia nas wszystkich. Przyznajê, ¿e w trakcie
czêstych rozmów zastanawia³am siê, czy osi¹gnêliœmy ju¿ to wy¿sze wykszta³cenie

1 - Rozmowa z Krystyn¹ Kamiñsk¹, 3 listopada 1999 r.
2 - Warto podkreœliæ fakt, ¿e samorz¹dy miejskie i gminne III kadencji bardzo czêsto stawa³y przed problemem referendum. Pod
tym wzglêdem woj. lubuskie by³o w krajowej czo³ówce. Referenda w sprawie odwo³ania w³adz samorz¹dowych odby³y siê tu
w Dêbnie, Dobiegniewie, Gozdnicy, Kostrzynie, Sulêcinie. Przyk³ad Kostrzyna pokazuje trudnoœci, na jakie w takich
sytuacjach nara¿one jest lokalne wydawnictwo.
3 - ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 2000, nr 12, s. 4.
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spo³eczne. [...] Zaistnia³ g³êboki konflikt, który niszczy obie strony i który leczyæ
trzeba bêdzie d³ugo. Swoim rozs¹dkiem zdecydujecie Pañstwo o wyborze takiego
lekarza, który szybko wyleczy miasto z jego spo³ecznej dolegliwoœci. Pamiêtajcie,
¿e ci, którzy daj¹ lekarzom prawo leczenia, s¹ ludŸmi m¹drymi. Wy te¿ kierujcie
siê rozs¹dkiem, nie emocjami ani plotkami1.
W tym samym wydaniu ,,Tygodnika’’, we wk³adce samorz¹dowej publikowano
apele radnych, przewodnicz¹cego, burmistrza i jego zastêpcy przeciwko
uczestniczeniu w referendum. Przeciwwag¹ dla tych tekstów by³o zaprezentowanie tam tak¿e stanowiska radnych SLD, którzy podkreœlali prawo spo³eczne
do tej formy publicznej wypowiedzi, ale bez konkretnych wskazañ.
Po referendum, nieudanym z powodu tylko dziesiêcioprocentowej frekwencji,
w 17 numerze pisma opublikowano ca³ostronicow¹ analizê sytuacji spo³ecznopolitycznej w mieœcie. Jej autorem by³ wspó³pracuj¹cy z redakcj¹ socjolog
Maciej Chocianowski2.
,,Wiadomoœci Witnickie’’. Pismo po raz pierwszy ukaza³o siê pt. ,,Konwersacje
Witnickie’’ w sierpniu 1990 r., jako oœmiostronicowa ulotka formatu A-5,
w nak³adzie 500 egz., napisana na maszynie do pisania i odbita na powielaczu.
Pomys³odawcami i g³ównymi redaktorami by³o dwoje radnych: Teresa
Komorowska* i Eugeniusz Kurzawski. Pomagali im uczniowie LO.
Pierwsze zdanie artyku³u inauguracyjnego brzmia³o: CZYTELNIKU. Jeœli
ciekawi Ciê nad czym rozmyœla Burmistrz, o czym zadecydowa³a Rada Gminy
i Miasta, kto chce zamieniæ mieszkanie i jak bêdzie wygl¹da³o Twoje osiedle kup ,,Konwersacje Witnickie’’. Z pierwszego wydania sprzedano 410 egz., od
drugiego zmieniono tytu³ na ,,Wiadomoœci Witnickie,’’ numer pi¹ty by³ z³o¿ony
komputerowo. Nie uda³o siê jednak na trwa³e utrzymaæ komputerowego
sk³adu, ani te¿ miesiêcznego cyklu wydawniczego. W 1991 r. pismo kilkakrotnie
ukaza³o siê w podwójnej numeracji. Pojawi³y siê za to pierwsze reklamy
i og³oszenia drobne. Numer 9 z 1991 r. z³o¿ono w pracowni informatycznej
LO, tam te¿ zredagowano informator adresowo-telefoniczny dla Witnicy.
O ile forma ,,Wiadomoœci Witnickich’’ w pierwszych latach wydawania pisma
wskazywa³a na amatorski charakter pracy zespo³u, to mankament ten
rekompensowa³a zawartoœæ merytoryczna gazety. Teksty informacyjne i publicystyczne pisane by³y z du¿ym znawstwem lokalnej problematyki z zakresu
samorz¹du, szkolnictwa, spraw spo³ecznych i gospodarczych. Szczególnie
interesuj¹co redagowany by³ serwis informacyjny w rubryce ,,Kto czyta ten

1 - ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 2000, nr 15 s. 3. Artyku³ Kto wyleczy Kostrzyn? Podpisany by³ równie¿ przez zespó³ redakcyjny ,,TK’’.
2 - M. Chocianowski by³ te¿ autorem ca³ostronicowej relacji ze spotkania z pos³em SLD, w której pisa³: Chc¹c zachowaæ
polityczny obiektywizm czu³em siê niczym diabe³ w kropielnicy, wiêc postanowi³em nie psuæ sielskiej atmosfery i nie zadawaæ
¿adnych niepotrzebnych pytañ. Patrz: Brachmañski pewien zwyciêstwa, ,,Tygodnik Kostrzyñski’’ 2000, nr 3, s. 7. Tekst ten by³
nie tyle relacj¹, co rozbudowanym artyku³em publicystycznym polemizuj¹cym z wypowiedziami pos³a SLD.

Adres redakcji: Witnica 66-460, ul. Traugutta 13

wie’’. Wœród wspó³pracowników pojawili siê doœwiadczeni publicyœci (np.
Zbigniew Czarnuch*). Do ,,Wiadomoœci Witnickich’’ pisa³ równie¿ burmistrz.
Do koñca 1992 r. ukaza³o siê 21 wydañ ,,Wiadomoœci’’, w 1993 r. numer 22
wydano w styczniu, a 23. w czerwcu. Potem nast¹pi³a przerwa z powodów,
które z humorem opisa³a redaktor naczelna: z powodu braku czasu sekretarza
urzêdu, który awansowa³ w nastêpnej kadencji rady na wiceburmistrza i wielu
obowi¹zków polonistki, nauczycielki, która nie awansowa³a1.
Nak³ad pisma najczêœciej wynosi³ oko³o tysi¹ca egzemplarzy. Od 1995 r.
pismo ma format A-4 i 8 s. objêtoœci. Rozpoczêto te¿ now¹ numeracjê,
poniewa¿ tytu³ zosta³ zarejestrowany s¹downie przez redaktor naczeln¹ T.
Komorowsk¹, która sta³a siê te¿ formalnym wydawc¹ pisma. Na pierwszej
stronie pojawi³ siê dodatkowy kolor, a wewn¹trz zdjêcia. Oprócz spraw
spo³eczno-samorz¹dowych w ,,Wiadomoœciach Witnickich’’ od 1995 r. by³o
wiêcej tekstów sportowych, publikowano tak¿e próbki literackie uczniów LO.
Pocz¹tkowo w finansowaniu pisma pomaga³ samorz¹d, z czasem koszty
wydawnicze pokrywano z wp³ywów reklamowych. Nak³ad waha³ siê w granicach
500-1000 egz. Jesieni¹ tego roku gazeta umo¿liwi³a burmistrzowi wyjaœnienie
celów referendum w sprawie samoopodatkowania siê mieszkañców gminy
w zamian za zwolnienie z op³at za wywóz nieczystoœci sta³ych. Do sukcesu
referendum zabrak³o 254 g³osów2.
W 1996 r. sk³ad i druk pisma odbywa³ siê w Dêbnie (przedtem w Gorzowie),
1 - Teresa Komorowska, Radoœci i smutki ,,Wiadomoœci Witnickich’’, ,,Trakt’’ nr 15 z czerwca 1998 r.
2 - ,,Wiadomoœci Witnickie’’ 1995, nr 10-11, s. 4.
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nak³ad ustabilizowa³ siê na poziomie tysi¹ca egzemplarzy, ale spad³a
czêstotliwoœæ ukazywania siê ,,Wiadomoœci’’. W 1996 r. uda³o siê wydaæ szeœæ
numerów, a w 1997 r. ju¿ tylko trzy. Od 1998 r. baz¹ techniczno-merytoryczn¹
dla gazety sta³a siê klasa informatyczo-dziennikarska z witnickiego LO1.
W 1998 wydano dziewiêæ numerów, a w 1999 r. cztery. W pierwszym numerze
z 2000 r. opublikowano dwa teksty bêd¹ce polemik¹ wokó³ sprawy zmiany
nazwy ulicy Krajowej Rady Narodowej w Witnicy.
,,Wieœci z Santoka’’. Magazyn Informacyjny. Nieregularny periodyk ukazuj¹cy
siê z przerwami od 1990 r. Po raz pierwszy pismo w tej gminie wyda³a grupa
dzia³aczy Komitetu Obywatelskiego wiosn¹ 1990 r. By³y to ,,Wiadomoœci
z Santoka’’ (format A-4, 4 s., bez datacji i sk³adu redakcji). Przed wyborami
samorz¹dowymi ukaza³y siê dwa numery ,,Wiadomoœci’’. Wznowienie nast¹pi³o
w 1991 r., kiedy to wydano piêæ numerów pisma. Redaktorem naczelnym by³a
Ewa Herman, radna i dyrektorka GOK. W kwietniu 1992 r. ukaza³o siê jeszcze
dwustronicowe wydanie œwi¹teczne i jedno wydanie (sygnowane jako nr 8)
z paŸdziernika. Sta³e rubryki w ,,Wiadomoœciach’’ to Wójt do mieszkañców’’
na pierwszej stronie i ,,Aktualnoœci’’ na s. 2-3.
Wznowienie edycji gminnego pisma nast¹pi³o w czerwcu 1995 r. pod
zmienionym tytu³em ,,Wieœci z Santoka’’. Zredagowa³a je E. Herman. W roku
nastêpnym redagowanie ,,Wieœci’’ przej¹³ Józef Kowalicki - sekretarz urzêdu,
od marca do grudnia ukaza³o siê 10 numerów. W kolejnych latach nie uda³o
siê utrzymaæ miesiêcznego cyklu wydawniczego. W 1997 r. ,,Wieœci’’ ukaza³y
siê cztery razy, w 1998 r. cztery, w 1999 r. piêæ. Od listopada 1998 r. redaktorem
naczelnym ,,Wieœci’’ jest Lilianna Brzeska-Kude³ka (GOK), a sk³ad komputerowy wykonuje pracownik urzêdu Dorota Szklarska. Pismo jest czarno-bia³e,
powielane na ksero w nak³adzie 15-300 egz., format A-4, 8 s. objêtoœci. W 1996
r. zawiera³o informacje z USC, wiadomoœci sportowe, relacje z obchodów
1300-lecia Santoka oraz sprawozdania z prac Fundacji Ochrony Przyrody
i Dóbr Historycznych Ziemi Santockiej. W nastêpnych latach formu³a pisma
zawêzi³a siê tylko do spraw samorz¹dowych2.

2. Powiat Kroœnieñski
,,Biuletyn Samorz¹dowy’’. Informator dla miasta Krosna Odrzañskiego i okolic,
wydawany od 26 paŸdziernika 1994 r. Format A-4, objêtoœæ 8-16 s., nak³ad
200 egz., dodatkowe dwa kolory na pierwszej stronie. Sk³ad i opracowanie
1 - ,,Wiadomoœci Witnickie’’ 1998, nr 1 str. 1.
2 - Jedyny zbiór tego pisma znajduje siê w Urzêdzie Gminy w Santoku u sekretarza Józefa Kowalickiego.
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graficzne wykonywane jest w urzêdzie, formalnym wydawc¹ jest Biblioteka
Publiczna, a redaktorem naczelnym Bogdan Szczepaniak, emerytowany
wojskowy, nauczyciel, sekretarz urzêdu miejskiego.
Nie zamierzamy prowadziæ ostrych polemik, a wy³¹cznie serwis informacyjny,
przybli¿aj¹c mieszkañcom zakres spraw, o których decyduje Samorz¹d Terytorialny.
Pozostajemy otwarci na krytykê - napisano w krótkim artykule inauguracyjnym.
Potrzeba utworzenia samorz¹dowego miesiêcznika wynika³a m. in. z faktu
istnienia w Kroœnie pisma ,,Nasze Krosno’’, którego redaktorzy nastawieni
byli opozycyjnie do lokalnych w³adz1. Od pocz¹tku ,,Biuletyn Samorz¹dowy’’
zdominowany by³ przez materia³y urzêdowe: uchwa³y, sprawozdania, komunikaty. Teksty te nie by³y jednak interesuj¹ce dla szerszej grupy czytelników,
a jeœli dodaæ do tego fakt, i¿ by³y one podawane bez ilustracji i w formie
dalekiej od profesjonalizmu (który pismom samorz¹dowym nie zawsze by³
obcy), to wniosek co do poziomu reprezentowanego przez ,,Biuletyn’’ jest
jeden: pismo by³o nudne, trudne i nijakie. Oceny tej nie zmieni³y podejmowane
przez redakcjê próby zwiêkszenia atrakcyjnoœci ,,Biuletynu’’, poprzez wprowadzenie tematyki sportowej, artyku³ów historycznych, krzy¿ówek. W 1999 r.
na pierwszej stronie najczêœciej goœci³ tytu³ Z Ratusza, pod którym wypunktowywano najwa¿niejsze dzia³ania zarz¹du miasta. W ostatnim numerze z 1999
r. Józef Cieœlak podsumowywa³ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ ,,Biuletynu’’
i zapowiada³ mo¿liwoœæ utworzenia nowych rubryk w 2000 r.
,,Euroregion’’. Kwartalnik wydawany przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
od grudnia 1998 r., pod kierunkiem Piotra Maksymczaka*. Format A-4,
objêtoœæ 12 s., kolorowa ok³adka kredowa, nak³ad 1000 egz. Adres: Gubin
66-620, ul. Piastowa 18, druk - Eurodruk. Pismo by³o jedn¹ z form dzia³ania
Euroregionu, s³u¿¹c jego promocji i umo¿liwiaj¹c rejestrowanie bie¿¹cych
wydarzeñ na tym terenie. Czêœæ artyku³ów redagowana by³a w jêzyku polskim
i niemieckim. Ostatni, szósty numer pisma ukaza³ w grudniu 1999 r.
,,Gazeta Gubiñska’’. Geneza pisma zwi¹zana jest ze zmian¹ w³adz
samorz¹dowych Gubina po wyborach w 1998 r. Ryszard Sibiñski* redaktor
naczelny ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’ po decyzji w³adz miejskich o jego
odwo³aniu, rozpocz¹³ wydawanie nowego dwutygodnika (nowy adres: ul.
¯ymierskiego 20). Pomogli mu w tym Zygmunt Traczyk, Jan Serbinowski
i Adam Albinowski. Wspólnie za³o¿yli spó³kê cywiln¹ ,,Gubpress’’, przeznaczaj¹c
pocz¹tkowo na ten cel po tysi¹c z³otych2. Redakcjê ,,Gazety’’ tworzy³a
wiêkszoœæ dawnego zespo³u ,,Wiadomoœci’’, dlatego te¿ w piœmie pozosta³ ten
sam styl pisania i redagowania. Zachowano tak¿e wiêkszoœæ winiet i pomys³ów
1 - O tym, ¿e radni chcieli stworzyæ alternatywê dla ,,Naszego Krosna’’ œwiadcz¹ wypowiedzi cz³onków Rady Miejskiej podczas
sesji w dniu 29 grudnia 1994 r. ,,Nasze Krosno’’ II/1995.
2 - A jednak istniejemy... (artyku³ rocznicowy), ,,Gazeta Gubiñska’’ 2000, nr 4, s. 1-4.
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autorskich z poprzedniego pisma oraz format (33 x 48 cm). Objêtoœæ wynosi³a
10-12 s., na pierwszej stronie stosowano dodatkowe kolory. Druk odbywa³ siê
w tej samej drukarni w Lubsku, a od 2000 r. zosta³ przeniesiony do drukarni
,,Lubpressu’’. Nak³ad pisma wynosi³ ok. 2500 egz.1
Najbardziej widoczn¹ zmian¹ by³a wiêksza liczba reklam, zw³aszcza na
pierwszej stronie, co wynika³o z pozbawienia redakcji samorz¹dowego zaplecza
finansowego. Reklamy w ,,Gazecie’’ zajmowa³y ok. 30 proc. ca³ej objêtoœci,
z uzyskanych st¹d œrodków pokrywano 40 proc. kosztów wydawniczych2. Po
roku dzia³alnoœci, w jubileuszowym wydaniu ,,Gazety’’, tak pisano o inicjatorach
przedsiêwziêcia: Po roku ciê¿kiej harówki, jako firma wydawnicza, maj¹ straty.
Jak d³ugo jeszcze wytrzymaj¹? Jak d³ugo jeszcze bêd¹ pracowaæ bez satysfakcji
finansowej? Jak d³ugo wytrzymaj¹ ich wspó³ma³¿onkowie i dzieci. Trudno
prorokowaæ3.
Pierwsze numery ,,Gazety’’ redagowane by³y w atmosferze konfliktu
wywo³anego przez zmianê w ,,Wiadomoœciach’’ i utworzenie drugiego tytu³u.
W rubryce ,,Wolna Trybuna’’ kilkakrotnie zamieszczono listy gubinian w sprawie
tego konfliktu. Wiele wskazywa³o na to, ¿e styl, w jakim w³adze miejskie
dokona³y zmiany w ,,Wiadomoœciach’’, zrazi³ do starego tytu³u znaczn¹ czêœæ
opinii publicznej i wzbudzi³ odruch sympatii do zespo³u redakcyjnego ,,Gazety
Gubiñskiej’’4.
Redakcja ,,Gazety’’ w inauguracyjnym numerze pisma z 10 lutego 1999 r.
przedstawi³a swoje stanowisko w sprawie konfliktu, koñcz¹c apelem do
czytelników: ,,B¹dŸcie Pañstwo z nami’’5. O tym, ¿e zespo³owi uda³o siê
podtrzymaæ wiêŸ z czytelnikami, œwiadczy iloœæ listów publikowanych w ,,Wolnej
Trybunie’’. Rubryka ta, która ju¿ w ,,Wiadomoœciach’’ by³a mocnym atutem
pisma, w ,,Gazecie’’ zajmowa³a niekiedy ca³¹ stronê. Mo¿na tu by³o spotkaæ
równie¿ wypowiedzi krytyczne wobec ,,Gazety’’, które z kolei wywo³ywa³y
polemiki innych czytelników. Rzadko spotykana w mediach tak otwarta
postawa zespo³u redakcyjnego poprawia³a wiarygodnoœæ pisma oraz sprawia³a,
¿e mieszkañcy miasta identyfikowali siê z tym tytu³em. Pozycjê redaktora
1 - Wed³ug graficznego zestawienia za pierwszy rok istnienia pisma (GG nr 4 z 2000 r., s . 4) sprzeda¿ pisma waha³a siê
w granicach 1900-2700 egz., z lekk¹ tendencj¹ spadkow¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e jest to niezwykle rzadki przypadek publikacji
danych o sprzeda¿y, które wiêkszoœæ redakcji traktuje jako najpilniej strze¿on¹ tajemnicê.
2 - Rozmowa z redaktorem naczelnym, 12 paŸdziernika 1999 r.
3 - ,,Gazeta Gubiñska’’ 2000, nr 4, s. 4.
4 - Niezale¿noœæ przeciw kopniakom, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 48, s. 2. Na marginesie nale¿y odnotowaæ fakt koneksji
politycznych ,,Gazety’’. Od pocz¹tku zespó³ zwi¹zany by³ z pos³em UW Cz. Fiedorowiczem. Równie¿ R. Sibiñski by³
cz³onkiem tej partii. Przeciwko jego odwo³aniu zaprotestowa³a w oficjalnym oœwiadczeniu gubiñska organizacja Unii Wolnoœci.
5 - Gratulacje od czytelników kop od SLD, ,,Gazeta Gubiñska’’ 1999, nr 1, s. 1. W artykule tym redakcja odpowiada³a na zarzuty
radnych Sojuszu: Kolegium redakcyjne ,,WG’’ ustalaj¹c zasady zamieszczania materia³ów wyborczych, okreœli³o jednakowe
zasady dla wszystkich komitetów wyborczych, og³aszaj¹c je w przedwyborczym wydaniu. [...] Podejmuj¹c uchwa³ê Klub
Radnych SLD nie uzna³ za stosowane zaprosiæ kogokolwiek z zespo³u redakcyjnego, by wprost, twarz¹ w twarz przedstawiæ
zarzuty i daæ mo¿liwoœæ ustosunkowania siê do nich.
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naczelnego
,,Gazety’’
wzmocni³ fakt powierzenia mu przez w³adze s¹siedniego Lubska redagowania ,,Magazynu Lubskiego’’. Profesjonalizm
zespo³u ,,Gazety’’ dostrzega³y tak¿e w³adze
Gubina. Jesieni¹ 1999 r.
zarz¹d miasta rozwa¿a³
propozycjê
redakcji
w sprawie obs³ugi prasowej urzêdu1. Do podpisania umowy jednak nie
dosz³o, a wp³yw na to
mog³y mieæ publikacje
,,Gazety’’ na temat diet
radnych Gubina2. Stosunki redakcji z samorz¹dem
Zespó³ redakcyjny ,,Gazety Gubiñskiej’’ w 2000 r. Od lewej
uk³ada³y siê nie najlepiej, stoj¹: Walenty Robowski, Adam Albinowski, Jan Serbinowski,
równie¿ po zmianie na Ryszard Sibiñski, Krzysztof Kucharski, Andrzej Gronow,
stanowisku burmistrza. Zygmunt Traczyk. Od lewej siedz¹: Janina Izdebska, Stanis³aw
Jolanta Kucharska, Henryk Kostrzewa. Na zdjêciu
,,Gazeta’’ nie by³a w sta- Koœciesza,
nie ma Barbary Firlej-Malinowskiej.
nie prze³amaæ tej niechêci, tym bardziej ¿e jej adwersarze postrzegali pismo jako stronê w personalnopolitycznym sporze3.
,,Gminny Hyde Park’’. Przedwyborcze pismo wydawane w Kroœnie Odrzañskim przez Andrzeja Przybylskiego, w zwi¹zku z jego kandydowaniem
w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej. W podtytule pismo zapewnia³o:
Tu przeczytasz to, czego nie ma w ,,Gazecie Lubuskiej’’ i ,,Powiatowej’’. Ostrze
krytyki skierowane by³o przeciwko w³adzom miejskim, SLD, redaktorowi
naczelnemu telewizji kroœnieñskiej, ,,Gazecie Lubuskiej’’, ,,Tygodnikowi
Powiatowemu’’. Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 8 s., powielane by³o na
ksero. £¹cznie ukaza³y siê cztery numery Mimo przegranej w wyborach A.
1 - ,,Gazeta Gubiñska’’ 1999, nr 18, s. 4. Koszty tych us³ug wyceniono na 20 tys. z³.
2 - Artyku³ Dietowy szok (GG nr 20, s.1) zawiera³ tabele z dietami radnych samorz¹dów z najbli¿szej okolicy. Wynika³o z niej, ¿e
w Radzie Miejskiej Gubina stawki by³y najwiêksze. W nastêpnym wydaniu ,,Gazety’’ opublikowany zosta³ list oburzonego t¹
publikacj¹ przewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz odpowiedŸ redaktora naczelnego, podtrzymuj¹ca krytykê z pierwszego
artyku³u.
3 - W numerze 8 z 2000 r. ,,Gazeta’’ opublikowa³a list nowego burmistrza bêd¹cy polemik¹ z artyku³em Jesteœmy bogatym
miastem. Obok pisma burmistrza zamieszczono trzykrotnie d³u¿sz¹ replikê b. burmistrza Czes³awa Fiedorowicza.
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Przybylski podj¹³ przygotowania do dalszego wydawania pisma, o wiêkszym
zasiêgu i z nowym zarejestrowanym ju¿ tytu³em.
,,Tygodnik Powiatowy’’. Prywatna gazeta, ukazuj¹ca siê od 1995 r. pod
kilkakrotnie zmienianym tytu³em. W³aœcicielem pisma, a zarazem punktu
us³ugowo-poligraficznego, w którym ono powstaje, jest Renata Waszkiewicz,
a redaktorem naczelnym jej m¹¿, emerytowany oficer po¿arnictwa Zenon
Jagieluk. Nak³ad ok. 2500 egz. Adres: ul. ¯ymierskiego 53, Gubin 66-620.
Pocz¹tkowo pismo to ukazywa³o siê jako tygodnik ,,Nadnysie’’, od 18 maja
do 21 grudnia 1995 r. Redaktorem naczelnym by³ Zenon Jagieluk, jego zastêpc¹
Stanis³aw Komar, a redaktorem technicznym Stefan Pilaczyñski. Pismo mia³o
format A-4 i 12 s. objêtoœci. G³ównym publicyst¹ by³ Zenon Jagieluk, autor
wielu inicjatyw redakcyjnych i rubryk (np. ,,Klubu niepokornych’’)1. To on
najczêœciej publikowa³ na pierwszej stronie artyku³ bêd¹cy komentarzem do
aktualnych wydarzeñ w Gubinie i w kraju. ,,Nadnysie’’ nie zaskakiwa³o
oryginalnoœci¹. Osobom redaguj¹cym tygodnik brakowa³o niekiedy pomys³u
na tytu³y dla prezentowanych materia³ów, np. tytu³em wywiadów by³o nazwisko
rozmówcy2. W okresie kampanii prezydenckiej redakcja jednoznacznie popar³a
kandydaturê Aleksandra Kwaœniewskiego, publikuj¹c materia³y o tym
kandydacie, jak równie¿ teksty broni¹ce go przed domniemanymi pomówieniami
przeciwników politycznych3. ,,Nadnysie’’ od pocz¹tku istnienia mia³o k³opoty
finansowe. Nak³ad nie przekracza³ tysi¹ca egzemplarzy, wp³ywy z reklam by³y
niewielkie, podstaw¹ funkcjonowania przedsiêbiorstwa pozosta³y us³ugi
drukarskie4. Po wydaniu nr 18 (19) ,,Nadnysie’’ przesta³o siê ukazywaæ5.
W listopadzie 1998 r. wznowiono wydawanie pisma. Zadecydowa³o o tym,
przekonanie wydawcy, ¿e w maj¹cym powstaæ powiecie jego gazeta, wobec
ograniczonego zasiêgu ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’, mo¿e staæ siê tygodnikiem
powiatowym. Pismo przyjê³o tytu³ ,,Gazeta Powiatowa Nadnysie’’, pozosta³ ten
sam redaktor naczelny, zachowana zosta³a te¿ ci¹g³oœæ numeracji z 1995 r.
Nie zmieni³ siê styl redagowania i makietowania. Zwiêkszy³a siê grupa
wspó³pracowników z terenu powiatu, w publicystyce i materia³ach informacyjnych podkreœlona zosta³a rola Krosna Odrzañskiego (nowej stolicy powiatu).
Na pocz¹tku 1999 r., kiedy wybuch³ konflikt wokó³ dwóch gubiñskich
dwutygodników, ,,Nadnysie’’ stara³o siê podkreœlaæ swoj¹ niezale¿noœæ
i powiatowy charakter pisma.
1 - O rubryce tej, powsta³ej pod wp³ywem listów i interwencji, redaktor naczelny pisa³: Bêdzie miejscem prezentacji spraw, osób
i firm, które nie pasuj¹ ró¿nym organom i instytucjom. ,,Nadnysie’’ 1995, nr 10.
2 - ,,Nadnysie’’ 1995, nr 18, s. 9 oraz nr 16, s. 1 - wywiady z lokalnymi dzia³aczami spo³ecznymi.
3 - ,,Nadnysie’’ polemizowa³o z autorami enuncjacji prasowych zarzucaj¹cych ¿onie A. Kwaœniewskiego preferencyjny zakup
akcji Polisy. Nr 16, s. 7.
4 - Rozmowa z wydawc¹ pisma, 12 paŸdziernika 1999 r. Pismo redaktora naczelnego z 29 maja 2000 r.
5 - ,,Zeszyty Gubiñskie’’ 1998, nr 3, s. 47.

W winiecie tytu³owej z 1999 r. tygodnik nawi¹zywa³ jeszcze do tradycji ,,Nadnysia’’

Kolorowe strony ,,Nadnysia’’ (ok³adka i rozk³adówka), choæ dalekie od
doskona³oœci pod wzglêdem jakoœci druku, mia³y sta³¹ tematykê: na pierwszej
prezentowano najczêœciej uœmiechniête dziewczêta, na ostatniej oraz na
stronach wewnêtrznych, dru¿yny sportowe. Redakcja stara³a siê doskonaliæ
jakoœæ druku i ³amania, ale pod wzglêdem graficznym pismo by³o doœæ
amatorskie, a i styl pisania w wielu przypadkach pozbawiony by³ tempa.
W tekstach brakowa³o wyraŸnego oddzielenia informacji od komentarza. Pod
wzglêdem tematycznym w gazecie dominowa³ sport. Tematy polityczne
poruszane by³y najczêœciej w kontekœcie dzia³alnoœci samorz¹dów. ,,Gazeta
Powiatowa Nadnysie’’ nie okreœla³a tak jednoznacznie swoich preferencji
politycznych, jak to mia³o miejsce w 1995 r.1, a poprzesta³a na umo¿liwieniu
wypowiedzi sympatykom ró¿nych ugrupowañ. Sta³¹ rubryk¹ by³a te¿ ,,Kronika
Policyjna’’. W listopadzie (od nr 48) utworzono stronê literack¹, gdzie
debiutowali miejscowi twórcy.
Od nr 43 z 4 listopada 1999 r. zmieniony zosta³ tytu³ pisma, od tej pory by³
to ,,Tygodnik Powiatowy’’. Opracowaniem technicznym pisma zajmuj¹ siê
pracownicy firmy Renaty Waszkiewicz ,,Status Druk’’, natomiast teksty i zdjêcia
przygotowuje redaktor naczelny i grupa wspó³pracowników. ,,Tygodnik’’
podobnie jak jego poprzednik ,,Nadnysie’’ mia³ k³opoty z pokryciem kosztów
wydawniczych. W 1999 r. w ramach oszczêdnoœci zrezygnowano z kolorowego
dodatku telewizyjnego. Do numeru 49 gazeta mia³a format A-4, kolorow¹
ok³adkê i objêtoœæ 16-20 s. Od nastêpnego wydania z 23 grudnia 1999 r.
,,Tygodnik Powiatowy’’ bez uprzedzenia i wyjaœnienia zmieni³ zasadniczo swój
1 - Po opublikowaniu w ,,Wiadomoœciach Gubiñskich’’ tekstu Niewdziêcznicy, lewicowego autora Stanis³awa Turowskiego
(pisa³ tak¿e do nowego ,,Nadnysia’’), w ,,Gazecie Powiatowej Nadnysie’’ pojawi³a siê polemika pt. Niewdziêczny
ciemnogród (nr 12, s. 3), napisana z pozycji prawicowych.
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wygl¹d1. Pismo w nowej formie mia³o wymiary: 31,5 na 45 cm, objêtoœæ 8 s.,
pe³nokolorowe wydanie pierwszej i ostatniej strony. Poprawi³a siê jakoœæ
papieru i grafika, a od numer 18 z 2000 r. pismo zwiêkszy³o objêtoœæ do 12
s. Druk odbywa³ siê w zielonogórskiej drukarni ,,Lubpress’’. Na poszczególnych
stronach pojawi³y siê sta³e ¿ywe paginy: ,,Kraj - województwo - powiat’’,
,,Powiat - województwo’’, ,,W gminach’’, ,,Sprawy - osoby’’, ,,Kultura - sport’’,
,,Ciekawe - ciekawe’’, ,,Sport - rozrywka - porady’’. Po³owê strony przeznaczano
na program telewizyjny, drugie pó³ zajmowa³y reklamy. Redakcja podjê³a te¿
próby wspó³pracy z samorz¹dem Lubska i sprzeda¿y pisma w tym mieœcie.
,,Wiadomoœci Gubiñskie’’. Inicjatorami powstania pisma byli samorz¹dowcy:
burmistrz Czes³aw Fiedorowicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard
Sibiñski (sekretarz redakcji) oraz nauczyciel ZSZ Jerzy Œniata³a, który zosta³
redaktorem naczelnym. Oprócz dwóch ostatnich osób, w pracy zespo³u
redakcyjnego uczestniczyli tak¿e: Barbara Firlej-Malinowska (redaktor dy¿urny
od 1995 r.), Andrzej Gronow, Stanis³aw Komar, Henryk Kostrzewa, Stanis³aw
Koœciesza, Adam Kowalski, Leszek Polak, Walenty Robowski, Oleg Sanocki,
Jan Serbinowski, Zygmunt Traczyk, Andrzej Wiszniewski, Józef Wójtowicz,
Tadeusz ¯achuñ.
Edycjê dwutygodnika rozpoczêto 21 maja 1992 r. Pocz¹tkowo ,,Wiadomoœci’’
mia³y format 32 x 57 cm, objêtoœæ 6 s., sk³ad odbywa³ siê w redakcji
zielonogórskiej ,,Gazety Nowej’’. Korzystanie z doœwiadczeñ profesjonalistów
pracuj¹cych w dzienniku ukszta³towa³o styl redagowania ,,Wiadomoœci’’.
Gubiñscy redaktorzy nie poszli œladem wielu innych redakcji lokalnych
stosuj¹cych uproszczone ³amanie, preferuj¹cych d³ugie, czêsto ca³ostronicowe
teksty. W ,,Wiadomoœciach’’ graficzny uk³ad materia³ów przypomina³ styl
dawnych gazet popo³udniowych. Du¿o tekstów, tytu³ów, nadtytu³ów, leadów,
zdjêæ i innych elementów graficznych, nadawa³o pismu dynamiczny charakter.
Pierwsza strona zawiera³a 2-3 zdjêcia i liczne drobne informacje z ró¿nych
dziedzin2. W dwutygodniku materia³y informacyjne przewa¿a³y nad publicystyk¹.
D³u¿sze artyku³y mia³y na pierwszej stronie swoje pocz¹tki. Oryginalny
charakter mia³a te¿ strona ostatnia, zawieraj¹ca materia³y rozrywkowe.

1 - Za to wczeœniej, redaktor naczelny wyjaœnia³ obszernie kwestie zmiany tytu³u. Zenon Jagieluk, ¯egnamy ,,Nadnysie’’,
,,Gazeta Powiatowa Nadnysie’’, 1999, nr 42, s. 2.
2 - A oto przyk³ad artyku³ów z pierwszej strony z numeru 10 z 1993 roku: Dziesiêæ minut z... W. Jurkowskim - komendantem
Komisariatu Policji (zdjêcie i przerzut na str. 4); Œwiêto w Brodach (zdjêcie pokazuj¹ce remont szko³y, tekst z przerzutem);
1 czerwca Dzieñ Dziecka (¿yczenia od redakcji); Co pan na to panie Quiel (o wspó³pracy polsko-niemieckiej); Ich chyba, k...
pr¹d popieœci³ (artyku³ interwencyjny o rozliczeniach z energetyk¹, przerzut); Strajk (tekst ze zdjêciem o proteœcie
nauczycieli); Dlaczego tak, panie wojewodo (o propozycji wojewody w/s nowego podzia³u administracyjnego); Czy musia³a
umrzeæ (o wypadku drogowym); Pierwsze urodziny (podziêkowanie redakcji); Protest na targowisku; Zarz¹d Miasta w/s
targowiska; 73 pu³k im. U³anów Karpackich (tekst ze zdjêciem); ramka og³oszeniowa; zapowiedŸ artyku³ów znajduj¹cych siê
wewn¹trz numeru.

LOKALNE

163

Og³oszenia pocz¹tkowo pojawia³y siê sporadycznie, wiêksza ich iloœæ, zw³aszcza
drobnych, ukazywa³a siê ,,Wiadomoœciach’’ w 1996 r. (reklamy zajmowa³y
wówczas ok. 20 proc. ogólnej powierzchni). W latach 1993-94 r. zamieszczano
program telewizyjny drukowany na kartce wielkoœci po³owy formatu gazety,
jako dodatek.
Taki wzorzec redagowania pisma uda³o siê utrzymaæ przez nastêpne lata,
choæ z czasem pismo zwiêkszy³o format do rozmiaru 33 x 48 cm, a objêtoœæ
do 8-12 s. Na ok³adce stosowano dwa dodatkowe kolory. Sta³y charakter mia³y
rubryki i cykle zapocz¹tkowane w pierwszych miesi¹cach pracy redakcji, np.
wywiad ,,10 minut z...’’. Szczególnie du¿o miejsca ,,Wiadomoœci’’ poœwiêca³y
sprawom samorz¹dowym, a rubryki ,,Z prac Zarz¹du Miasta’’ lub ,,Obradowa³a
Rada Miejska’’ by³y prawie zawsze obecne na stronie drugiej. Gdy w 1993 r.
burmistrz Fiedorowicz zosta³ pos³em, ,,Wiadomoœci’’ publikowa³y jego relacje
w cyklu ,,Prosto z sejmu’’. Z gazet¹ wspó³pracowali przedstawiciele miejscowej
inteligencji, publikuj¹c interesuj¹ce materia³y z takich dziedzin jak historia 8 odcinków wspomnieñ ,,Pionierskie lata 1945-1949’’, kultura - ,,Dzieje
Gubiñskiej Kultury’’ cykl dr. Ryszarda Pantkowskiego, przyroda - cykl Olega
Sanockiego. Wœród innych sta³ych pozycji na uwagê zas³uguje przegl¹d prasy
z niemieckiego Guben, po drugiej stronie Nysy. Przeprowadzono te¿ wspólne
dla dwóch miast wybory Miss1. Wspó³praca polsko-niemiecka zajmowa³a
w ,,Wiadomoœciach’’ wiele miejsca. Redakcja stara³a siê nie tylko relacjonowaæ
ró¿ne jej przejawy, ale tak¿e byæ inicjatorem tych dzia³añ. Z innych akcji
organizowanych przez redakcjê ,,Wiadomoœci’’ warto wymieniæ coroczny
plebiscyt sportowy. Redakcja reagowa³a te¿ na nadzwyczajne okolicznoœci,
przygotowuj¹c specjalne wydania pisma: z okazji I Targów Euroregionu SprewaNysa-Bóbr, przed wyborami parlamentarnymi w 1993 r. i samorz¹dowymi
w 1994 r. ,,Wiadomoœci’’ œledzi³y te¿ starania Gubina o utworzenie powiatu
gubiñsko-lubskiego. Pierwszy cykl artyku³ów w tej sprawie ukaza³ siê ju¿ w 1993
r. Kampania prasowa na rzecz powiatu powtórzy³a siê w latach 1998-992.
,,Wiadomoœci’’ zyska³y popularnoœæ nie tylko w rejonie gubiñskim. Eugeniusz
Kurzawa* prowadz¹cy w latach dziewiêædziesi¹tych rankingi prasy lokalnej
w ,,Gazecie Lubuskiej’’, trzykrotnie umieœci³ gubiñski dwutygodnik na pierwszym
miejscu3. Redakcja ,,Wiadomoœci’’ jako jedyna w województwie, przeprowadzi³a
wywiad z tym znanym promotorem prasy lokalnej4. Mimo tak pozytywnych
ocen ,,Wiadomoœci’’ nie uniknê³y potkniêæ, zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie.
1 - ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1992, nr 2, s. 1 i nr 13 s. 4.
2 - Wa¿nym podsumowaniem tej kampanii by³ artyku³ Zygmunta Traczyka Walczyliœmy o powiat, ale rz¹d wie lepiej,
,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1999, nr 15, s. 3.
3 - E. Kurzawa tak uzasadnia³ przyznanie pierwszego miejsca: ,,Wiadomoœci Gubuñskie’’- jak i w roku poprzednim, dobre blisko konkretnych spraw miejskich oraz ludzi, zawsze bie¿¹ce informacje, inicjatywy spo³eczne. ,,Gazeta Lubuska’’ nr 7,
z 9 stycznia 1998 r.
4 - ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1996, nr 8, s. 1.
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Adres redakcji: Gubin 66-620, ul. Westerplatte 14.

Œwiadczy³ o tym anons z numeru 12/1993: Redakcja ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’
serdecznie przeprasza Pana W³adys³awa £êgiewicza i Czytelników za przerwanie
wspomnieñ ,,By³em ¿o³nierzem Andersa’’ - Autor cyklu, nasz redakcyjny kolega
P. Ch. okaza³ siê osob¹ nieodpowiedzialn¹1.
,,Wiadomoœci’’ potrafi³y siê jednak równie¿ zapromowaæ. W 1996 r.
obchodzono uroczyœcie wydanie setnego numeru pisma, publikuj¹c zdjêcie
zespo³u i opinie zwyk³ych czytelników oraz osób publicznych 2. W 1997 r.
w podobny sposób redakcja obchodzi³a swoje piêciolecie. Wysokie walory
merytoryczne pisma mo¿na by³o osi¹gn¹æ nie tylko dziêki kwalifikacjom
i talentom cz³onków zespo³u redakcyjnego. Du¿e znaczenie mia³y tak¿e dobre
stosunki z w³adz¹ samorz¹dow¹, a co za tym idzie utrzymanie finansowania
pisma przez urz¹d. W 1996 r. komisja powo³ana przez Radê Miejsk¹
przeanalizowa³a dzia³alnoœæ redakcji i przedstawi³a w³adzom miejskim
kilkustronicowe sprawozdanie. Wynika³o z niego, ¿e wp³ywy z wydania jednego
przyk³adowo wybranego numeru pokrywaj¹ zaledwie 38 proc. kosztów. Komisja
odnotowa³a te¿, ¿e a¿ 77 proc. kosztów stanowi³y tzw. koszty osobowe (p³ace,
1 - W sprawie tych przeprosin pikanterii dodaje fakt, ¿e w cytowanym tekœcie pojawi³ siê b³¹d literowy.
2 - Z okazji jubileuszu ¿yczenia do redakcji nades³ali m.in.: Miros³aw Rataj redaktor naczelny ,,Gazety Lubuskiej’’, Bronis³aw
Komorowski polityk UW z Warszawy. Pozytywne oceny pisma wyrazili redaktorzy naczelni ,,Magazynu Lubskiego’’ i ,,S³owa
Œl¹sko-£u¿yckiego’’ oraz za³o¿ycielka poznañskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
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honoraria, prowizje, delegacje). Cz³onkowie komisji zarzucili wprawdzie
redakcji nieprawid³owoœci dotycz¹ce ekonomicznej strony funkcjonowania
gazety, jednak wydaje siê, ¿e mieli oni nik³e pojêcie o funkcjonowaniu
lokalnego czasopisma. Wskazuje na to m. in. powo³ywanie siê na prawo
prasowe w kwestiach przyznawania honorariów autorskich oraz zalecenie
zmniejszenia nak³adu i ,,umocowania dzia³alnoœci kolegium redakcyjnego’’1.
Prze³omowy moment w historii ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’ nast¹pi³ po
wyborach samorz¹dowych w 1998 r. Zdecydowane zwyciêstwo SLD (Sojusz
zdoby³ w Radzie 21 z 24 mandatów) i odsuniêcie od w³adzy pos³a UW Czes³awa
Fiedorowicza musia³o mieæ konsekwencje dla miejsko-gminnych uk³adów2.
,,Wiadomoœci’’, de facto pismo samorz¹dowe (od pocz¹tku 1998 r. wydawanie
pisma przej¹³ od zarz¹du miasta dom kultury), by³y czêœci¹ tych uk³adów.
Pismo informowa³o o zmianach zachodz¹cych w mieœcie po wyborach, staraj¹c
siê oddaæ ich tempo oraz atmosferê politycznego przesilenia. W tym okresie
na czo³o wysunê³y siê publikacje Olega Sanockiego, radnego Sojuszu. Zmiana
redaktora naczelnego nast¹pi³a z pocz¹tkiem 1999 r. 20 stycznia klub radnych
SLD podj¹³ uchwa³ê, w której stwierdzono: 1. Dotychczasowy redaktor naczelny
,,Wiadomoœci Gubiñskich’’ manipulowa³ informacjami wyborczymi w czasie
wyborów samorz¹dowych, nie dopuszcza³ do druku materia³ów niewygodnych
opcji politycznych oraz nadal stronniczo i selektywnie informuje spo³eczeñstwo
gubiñskie. 2. Klub Radnych SLD postanawia nie dopuœciæ do przed³u¿enia umowy
z Ryszardem Sibiñskim, która wygasa z koñcem stycznia 1999 r. 3. Klub Radnych
desygnuje na stanowisko Redaktora Naczelnego ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’ Olega
Sanockiego. 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi W³odzimierzowi
Rogowskiemu i dyrektorowi GDK Danucie Kaczmarek.3
Burmistrz i dyrektor domu kultury wykonali tê uchwa³ê, w odpowiedzi
prawie ca³y zespó³ redakcyjny zrezygnowa³ ze wspó³pracy z ,,Wiadomoœciami’’
i rozpocz¹³ przygotowania do uruchomienia nowego tytu³u. Tymczasem nowy
redaktor naczelny ,,Wiadomoœci’’ znalaz³ siê w trudnej sytuacji. Brakowa³o
mu ludzi, doœwiadczenia, materia³ów, a ca³y konflikt postrzegany by³ przez
opiniê publiczn¹ jako przejaw walki politycznej. Olegowi Sanockiemu uda³o
siê zachowaæ ci¹g³oœæ wydawnicz¹ ,,Wiadomoœci’’, dziêki wspó³pracy z t¹ sam¹
drukarni¹ utrzyma³ tak¿e wiêkszoœæ elementów graficznych pisma. Jednoczeœnie
³amy ,,Wiadomoœci’’ zdominowali ludzie zwi¹zani z lewic¹4. Publicystyka
1 - ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1999, nr 23 i 24. Ujawnienie tego sprawozdania przez now¹ ekipê ,,Wiadomoœci’’ w trzy lata po
przeprowadzeniu kontroli, mia³o zapewne na celu zdyskredytowanie szefów ,,starego’’ zespo³u tworz¹cego od 1999 r.
konkurencyjn¹ ,,Gazetê Gubiñsk¹’’.
2 - Do Unii Wolnoœci nale¿a³ tak¿e Ryszard Sibiñski, redaktor naczelny ,,Wiadomoœci’’ od 1997 r..
3 - ,,Gazeta Gubiñska’’ 1999, nr 1, s. 1. Tak¿e: Partia bierze ,,Wiadomoœci’’, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 29, s. 1.
4 - W publicystyce politycznej wykraczaj¹cej poza wymiar lokalny, na uwagê zas³uguje tekst Stanis³awa Turowskiego
Niewdziêcznicy (,,WG’’ 1999 nr 5, s. 1), w którym autor zarzuca sympatykom prawicy, ¿e nie dostrzegaj¹ tego co da³a im
PRL, a mianowicie naukê, pracê, mieszkanie, poczucie bezpieczeñstwa.
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zaczê³a wypieraæ materia³y informacyjne i w wiêkszym stopniu wykracza³a
poza ramy lokalne, podejmuj¹c tematykê ogólnokrajow¹ (np. krytyczne
materia³y o AWS) oraz zagraniczn¹ (np. artyku³ o uchodŸcach albañskich).
Mimo zaplecza politycznego i finansowego w postaci samorz¹du, nowa ekipa
,,Wiadomoœci’’ nie zdo³a³a zapobiec negatywnym skutkom gwa³townej zmiany
zespo³u redakcyjnego. Sprzeda¿ pisma spad³a do 1500 egz., zmniejszy³a siê
liczba reklam. Rozwlek³y i ma³o konkretny styl wielu artyku³ów zmniejszy³
dotychczasow¹ dynamikê pisma. Przez d³u¿szy czas s³ab¹ stron¹ by³a korekta,
co wywo³ywa³o krytykê czytelników1. ,,Wiadomoœci’’ nie uniknê³y tak¿e typowego
dla takich sytuacji nag³oœnienia konfliktu na linii stara-nowa redakcja.
W pierwszych numerach pisma redagowanych pod nowym kierownictwem
wyeksponowano teksty krytykuj¹ce poprzedni zespó³2. Z kolei ,,Gazeta
Gubiñska’’ opisywa³a polityczne kulisy zmiany redaktora naczelnego oraz
publikowa³a listy czytelników negatywnie oceniaj¹cych ,,Wiadomoœci’’ i ich
nowego redaktora naczelnego3.
Sytuacja powsta³a w lutym 1999 r. przetrwa³a przez nastêpne miesi¹ce.
,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ musia³y siê liczyæ z siln¹ konkurencj¹ ze strony
drugiego dwutygodnika, postrzeganego jako pismo bardziej niezale¿ne od
samorz¹du. Jednak dziêki œrodkom finansowym z samorz¹du redakcja mog³a
staraæ siê wzmacniaæ swoj¹ pozycjê wobec konkurenta. Jesieni¹ 1999 r. dotacja
samorz¹dowa pokrywa³a 40 proc. kosztów, sprzeda¿ pisma 45 proc., a reklamy
15 proc.4 Sprzeda¿ gazety uda³o siê zwiêkszyæ, przyby³o te¿ og³oszeñ, które
w niektórych wydaniach osi¹gnê³y 25 proc. objêtoœci (choæ œrednia z drugiego
pó³rocza wynosi³a ok. 10-12 proc. ogólnej powierzchni). Od ostatniego numeru
z 1999 r. ,,Wiadomoœci’’ wprowadzi³y pe³ny kolor na pierwszej i ostatniej
stronie, wydaj¹c przy okazji efektowny kalendarz na papierze kredowym. Pod
wzglêdem merytorycznym specyfik¹ ,,Wiadomoœci’’ by³o doœæ nietypowe
podejmowanie tematyki krajowej w formie komentarzy na pierwszej stronie5.
W sprawach lokalnych ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’, mimo krytycznego stosunku
redaktora naczelnego do burmistrza (w styczniu 2000 r. z³o¿y³ rezygnacjê),
nie mog³y jednak uchodziæ za pismo opozycyjne. Zmuszone by³y natomiast
broniæ w³adz przed krytyk¹ ,,Gazety Gubiñskiej’’ (np. w sprawie diet radnych),
1 - ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1999, nr 19, s. 3.
2 - Stanis³aw Turowski, Gazeta apolityczna?, ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1999, nr 3, s. 1 oraz nr 18, s. 1 i nr 24, s. 6. Patrz te¿:
karykatura opublikowana w nr 23, s. 7 prezentuj¹ca Gubiñskie Gawrony (wed³ug liternictwa ,,Gazety Gubiñskiej’’) oraz
aluzyjny tekst O. Sanockiego Trzej przyjaciele z boiska. Tam¿e.
3 - Do w³adzy redakcyjnej ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’ dorwa³ siê z luboœci¹ cz³owiek silny osobowoœciowo, ale w¹tpliwy moralnie
- napisa³a ,,Gazeta Gubiñska’’ w rok po tych wydarzeniach (GG 2000, nr 4, s. 4).
4 - W 1999 r. Rada Miejska przeznaczy³a na ,,Wiadomoœci’’ ok. 55 tys. z³., w projekcie bud¿etu na 2000 r. suma dotacji wynios³a
75 tys. z³. ,,Gazeta Gubiñska’’ 1999, nr 21, s. 2. Pozosta³e dane pochodz¹ od redaktora naczelnego ,,Wiadomoœci’’,
rozmowa z 12 paŸdziernika 1999 r. Tak¿e pismo Ryszarda Sibiñskiego z 21 lutego 2000 r.
5 - Artyku³y te, sygnowane inicja³ami, wyra¿a³y najczêœciej krytyczny stosunek autora do rz¹dz¹cej krajem centro-prawicowej
koalicji.
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co zapewne os³abia³o wiarygodnoœæ samorz¹dowego dwutygodnika. Atmosfera
konfliktu i rywalizacji na rynku prasowym nie odpowiada³a te¿ wielu lokalnym
politykom, st¹d na prze³omie 1999 i 2000 r. pojawi³y siê g³osy kwestionuj¹ce
sens istnienia dwóch podobnych gazet. I choæ trudno spodziewaæ siê sytuacji,
w której samorz¹d zlikwidowa³by w³asne wydawnictwo, to z pewnoœci¹
powi¹zania polityczne redakcji mog¹ odbiæ siê negatywnie na jej kondycji, gdy
nast¹pi¹ kolejne zmiany we w³adzach miasta.
,,Zeszyty Gubiñskie’’. Pismo o charakterze kulturalno-historycznym,
wydawane przez Gubiñskie Towarzystwo Kultury w nak³adzie 200 egz. Pierwszy
numer ,,Zeszytów’’ ukaza³ siê w kwietniu 1991 r. Mia³ 127 s. objêtoœci i zawiera³
historiê miasta, zak³adów pracy, instytucji i organizacji, opracowan¹ przez ks.
Aleksandra Dobruckiego. Chcemy, by ,,Zeszyty’’ by³y pismem stymuluj¹cym ¿ycie
intelektualne œrodowiska gubiñskiego, poœrednicz¹cym w wymianie myœli
humanistycznej, spo³ecznej i kulturalnej - napisa³a redakcja w artykule
otwieraj¹cym dzia³alnoœæ pisma. Drugi numer ukaza³ siê w paŸdzierniku 1997
r. (71 s. objêtoœci), zawiera³ apel do osób pisz¹cych prace magisterskie
o tematyce lokalnej oraz rozdzia³y: ,,Historia’’, ,,Kultura’’, ,,Inwestycje’’,
,,Ekologia’’, ,,Bibliografia’’. W 1998 r. wydano dwa numery, a w 1999 r. jeden.
Na pocz¹tku 2000 r. ukaza³y siê kolejne dwa numery. ,,Zeszyty’’ maj¹ format
A-5, objêtoœæ ok. 60 s., druk czarno-bia³y. Oprócz tematów wiod¹cych, jak np.
opis wsi gubiñskich, ,,Zeszyty’’ zawieraj¹ tak¿e kronikê wydarzeñ gubiñskich.
Przygotowaniem ich wydania zajmuj¹ siê dwaj miejscowi dzia³acze kultury:
Stanis³aw Komar i Stanis³aw Turowski.

3. Powiat Miêdzyrzecki
,,Kurier Miêdzyrzecki’’. Miesiêcznik informacyjny miêdzyrzeczan. Gazeta
Prywatna. G³ównymi inicjatorami powstania pisma byli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych wybranych w 1990 r. (m.in. burmistrz Eugeniusz Ziarkowski).
Na zorganizowane w urzêdzie pierwsze spotkanie redakcyjne przysz³o kilka
osób, w tym Anna KuŸmiñska-Œwider nauczycielka z Technikum Rolniczego
w pobliskich Bobowicach, która jako jedyna ,,przysz³a z gotowymi tematami’’1.
Ona te¿ zosta³a redaktorem naczelnym ,,Kuriera’’. Jej m¹¿ Andrzej Œwider
(radca prawny) jest prezesem spó³ki cywilnej - wydawcy pisma, w sk³ad której
wchodzi kilkanaœcie osób. Pierwszy numer ukaza³ siê w marcu 1991 r. jako
oœmiostronicowy czarno-bia³y biuletyn, w formacie A-4 i w nak³adzie 800 egz.
Zespó³ redakcyjny pisa³ o potrzebie informacji i tradycjach Miêdzyrzecza

1 - W³odzimierz Nowak, Gazeta niesensacyjna, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 90, s. 3.
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Adres redakcji: Miêdzyrzecz, Osiedle Centrum 8

siêgaj¹cych 1005 r. Przez pierwsze dwa lata miesiêcznik drukowano w zak³adzie
poligraficznym Wac³awa P³oszki1. Po latach tak wspominano o trudnych
warunkach w jakich redagowano pierwsze numery pisma: [...] nie by³ mo¿liwy
komputerowy sk³ad, a techniki poligraficzne w porównaniu do dzisiejszych
prezentowa³y siê nadzwyczaj ubogo. To skutkowa³o np. tym, ¿e umieszczenie
zdjêcia w piœmie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ przywiezienia tzw. ,,blachy’’, a tê
robiono w Poznaniu2. Na ankietê pisma, wydrukowan¹ pod koniec 1992 r.
odpowiedzia³o 21 czytelników. Analizê tych odpowiedzi przeprowadzi³a socjolog
Ewa Bro¿ek.
,,Kurier’’ systematycznie siê rozwija³, po piêciu latach nak³ad pisma zwiêkszy³
siê z 1000 do dwóch i pó³ tysiêcy egz. W 1994 r. wprowadzano kolory, w roku
nastêpnym kredow¹ ok³adkê i zwiêkszono objêtoœæ do 24 s. W 1995 r. ukaza³
siê specjalny numer pisma o charakterze promocyjno-turystycznym ,,Witamy
w Miêdzyrzeczu’’.
Pismo osi¹gnê³o bogaty dorobek w zakresie popularyzowania wiedzy
o regionie oraz organizowania akcji spo³eczno-kulturalnych. D³ug¹ tradycjê
mia³ zw³aszcza ,,Sylwester pod Ratuszem’’, zorganizowany po raz pierwszy 31
grudnia 1991 r. Redakcja koordynowa³a te¿ akcjê zbiórki pieniêdzy na
laparoskop3. Walory pisma dostrze¿one zosta³y w ogólnopolskim konkursie
dla prasy lokalnej ju¿ w 1992 r.4 Ka¿dego roku z okazji kolejnej rocznicy pisma,
podsumowywano dzia³alnoœæ ,,Kuriera’’ w artykule odredakcyjnym5, a w 1999
1 - ,,Gorzowska Gazeta Nowa’’ 1991, nr 216, s. 3.
2 - ,,Kurier Miêdzyrzecki’’ 1999, nr 5 (99), s. 9.
3 - Od 1996 r. ,,Kurier’’ organizuje konkurs na najlepszego sportowca. W 1998 r. redakcja ufundowa³a stypendium dla
najzdolniejszego ucznia, w 1999 r. pomaga³a zbieraæ pieni¹dze dla muzeum na prace wykopaliskowe oraz zapocz¹tkowa³a
wybory najpiêkniejszej miêdzyrzeczanki. Wiêkszoœæ akcji organizowano we wspó³pracy z Domem Kultury, gdzie do grudnia
1999 r. mieœci³a siê siedziba redakcji.
4 - Pismo znalaz³o siê wœród nagrodzonych 103 lokalnych wydawnictw z ca³ej Polski. ,,Kurier Miêdzyrzecki’’ 1992, nr 5, s. 2.

LOKALNE

169

r. zapocz¹tkowano konkurs pod has³em ,,Gdzie nas czytaj¹?’’, w wyniku
którego do redakcji nap³ynê³y listy od czytelników z ró¿nych stron kraju i œwiata.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w ,,Kurierze’’ sporadycznie pojawia³y
siê teksty antylewicowe, ale redakcja deklarowa³a apolitycznoœæ. Ju¿ przed
wyborami w 1991 r. cz³onkowie zespo³u redakcyjnego zadecydowali, ¿e nie
bêd¹ wspierali kampanii wyborczej ¿adnego polityka. W nastêpnych latach
uda³o siê utrzymaæ tê zasadê, choæ nie oby³o siê bez drobnych zgrzytów
podwa¿aj¹cych w niektórych œrodowiskach apolitycznoœæ pisma1. Z kolei
obecnoœæ burmistrza w sk³adzie redakcji oraz du¿a liczba artyku³ów o tematyce
samorz¹dowej powodowa³a, ¿e pismo uto¿samiano z urzêdem. Przekrój spo³eczno
- zawodowy zespo³u redakcyjnego by³ typowy dla wiêkszoœci pism lokalnych
redagowanych spo³ecznie. Do ,,Kuriera’’ pisa³ zastêpca komendanta policji
(rubryka ,,997’’), in¿ynier meliorant (tematy turystyczne), aptekarz (sprawy
samorz¹dowe), pracownica urzêdu (ekologia), nauczyciel (historia miasta
i okolicy)2, wiceburmistrz, lekarz, osoba niepe³nosprawna3. Najwiêkszy odp³yw
z zespo³u redakcyjnego dotyczy³ ludzi m³odych, którzy w czasach szkolnych
redagowali tu rubryki m³odzie¿owe (np. ,,Wieœci Harcerskie’’), a nastêpnie wraz
z rozpoczêciem studiów rozluŸnia³y siê ich zwi¹zki z redakcj¹ i z miastem.
Pismo kolportowane jest na terenie miasta i gminy. Zwroty nie przekraczaj¹
5 proc. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych nak³ad siêgn¹³ 3.300 egz., objêtoœæ
waha³a siê w granicach 28-50 s. Oprócz kolorowej kredowej ok³adki ,,Kurier’’
mia³ czêsto tak¹ sam¹ cztero lub oœmiostronicow¹ wk³adkê. Opracowaniem
komputerowym zajmowa³a siê firma CD, drukiem Spin s.c. (obie z Gorzowa).
W 1999 r. reklamy stanowi³y ok. 40 proc. objêtoœci pisma i pokrywa³y ok. 60
proc. kosztów wydawniczych. W zakresie akwizycji reklam redakcja wspó³pracuje
z ogólnopolsk¹ agencj¹ reklamow¹4. W czerwcu 1999 r. z okazji wydania
setnego numeru ,,Kuriera’’ redakcja zorganizowa³a jubileuszowy koncert pod
has³em ,,Cudze chwalicie...’’ i opublikowa³a w 101 wydaniu kolorowy
fotoreporta¿ z przebiegu imprezy. Mimo pojawienia siê w tym roku
konkurencyjnych miesiêczników o podobnym profilu, ,,Kurier’’ nie straci³
czytelników ani reklamodawców5. Straci³ natomiast redaktora naczelnego.

5 - Interesuj¹ce by³y tytu³y tych artyku³ów: Nic siê nie uda³o (1992), Coœ siê zaczê³o udawaæ (1993), Róbmy swoje (1994), Nie
spoczniemy (1995).
1 - M.in. w 1991 r. wbrew decyzji czêœci zespo³u w ,,Kurierze’’ ukaza³ siê tekst pt. Partii jest sto, - Solidarnoœæ jedna. Z kolei
w 1995 r. przed wyborami prezydenckim w piœmie ukaza³a siê jedyna reklama p³atna, zamieszczona przez sztab wyborczy
Aleksandra Kwaœniewskiego.
2 - W ocenie mê¿a redaktor naczelnej Andrzeja Œwidra w³aœnie artyku³y historyczne P. Cyraniaka mia³y wœród czytelników
najwiêksze powodzenie. ,,Kurier Miêdzyrzecki 2000’’, nr 1, s. 13.
3 - Danuta Piekarska, Co s³ychaæ u s¹siada?, ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 268, s. 17.
4 - Rozmowa z redaktorem naczelnym oraz z prezesem spó³ki, 4 paŸdziernika 1999 r.
5 - Szata graficzna ,,Kuriera’’ sta³a siê prawdopodobnie wzorem dla nowo powsta³ych gazet w Miêdzyrzeczu, Skwierzynie,
Przytocznej.
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Anna KuŸmiñska-Œwider w ostatnim numerze z 1999 r. przedrukowa³a swój
artyku³ inauguracyjny z 1991 r., a pod nim zamieœci³a krótk¹ informacjê: Dziœ
po oœmiu latach si³aczkowania, wycofujê siê z dzia³alnoœci redakcyjnej, rezygnuj¹c
jednoczeœnie z funkcji redaktora naczelnego1. Ta zaskakuj¹ca decyzja nie by³a
szeroko komentowana na ³amach pisma. Byæ mo¿e by³ to efekt zauwa¿alnego
w zapracowanym œrodowisku dziennikarskim tzw. ,,zmêczenia materia³u’’. Byæ
mo¿e na decyzjê tê wp³yw mia³y inne lokalne zjawiska. W nastêpnym wydaniu
miesiêcznika, Andrzej Œwider oceniaj¹c rolê ,,Kuriera’’ pisa³ w felietonie
noworocznym: W nim znajdziemy wszystko co jest obecne w naszym mieœcie:
m¹droœæ, g³upotê, radoœæ, z³oœæ, dziwactwa2. W tym samym numerze redakcja
opublikowa³a list od Gra¿yny Piechockiej, wspó³pracuj¹cej z ,,Miêdzyrzeck¹
Gazet¹ Powiatow¹’’. Autorka doradza³a, aby przejœæ do porz¹dku dziennego
nad rezygnacj¹ redaktor naczelnej, przywo³uj¹c w swym liœcie u¿ywane w takich
sytuacjach powiedzenia: ,,Umar³ król, niech ¿yje król’’ oraz ,,Nie ma ludzi nie
zast¹pionych’’. Uwa¿am, ¿e lokalna prasa mo¿e stanowiæ skuteczne antidotum na
pesymizm, marazm i wszelkiego rodzaju tumiwisizm. Kto bowiem jak nie
miêdzyrzeccy redaktorzy - spo³ecznicy nauczy miêdzyrzeczan lokalnego patriotyzmu,
nauczy empatii, zainteresuje œwiatem wyraŸnych wartoœci? Pozbawi poczucia
ni¿szoœci, uœwiadomi nam, ¿e ¿ycie na prowincji wcale nie musi byæ znowu takie
prowincjonalne?3
Redakcja jednak przez kilka miesiêcy nie zdo³a³a znaleŸæ nowego redaktora
naczelnego.
,,Miêdzyrzecka Gazeta Powiatowa’’. Miesiêcznik spo³eczno-polityczny wydawany od kwietnia 1999 r. Formalnym wydawc¹, a zarazem redaktorem
naczelnym jest Hanna Augustyniak, pracownik nadzoru pedagogicznego.
,,Opiekunem’’ pisma jest senator El¿bieta P³onka. W miesiêczniku, oprócz
tematów powiatowych poruszano tak¿e sprawy regionalne oraz ogólnokrajowe,
widziane przez pryzmat dzia³alnoœci parlamentarnej. Pojawi³a siê tak¿e
antylewicowa publicystyka4. Sta³¹ rubryk¹ by³ felieton ,,Od A do Z Sylwestra
D’’. W ,,Miêdzyrzeckiej Gazecie Powiatowej’’ czêsto podejmowano tematykê
historyczn¹ oraz religijn¹. Autorami tych ostatnich tekstów byli ksiê¿a
z miejscowych parafii. By³ te¿ k¹cik rozrywki z krzy¿ówk¹ oraz rubryka
sportowa. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 32-40 s., kolorow¹ ok³adkê kredow¹,
nak³ad ok. 1,5 tys. egz. Drukiem zajmuje siê firma Elkar w Lubniewicach.

1 - ,,Kurier Miêdzyrzecki’’ 1999, nr 12, s. 3.
2 - Tam¿e, R: 2000, nr 1, s. 13. Warto zauwa¿yæ, ¿e trzy z piêciu wymienionych okreœleñ, maj¹ wydŸwiêk pejoratywny. Mo¿e
w tak wyra¿onym pogl¹dzie kryje siê odpowiedŸ na pytanie o przyczynê rezygnacji.
3 - ,,Kurier Miêdzyrzecki’’ 2000, nr 1, s. 3. W tym samym liœcie autorka dziêkuje za artyku³y Marianowi Stroñskiemu.
4 - Artyku³y W³adys³awa Czy¿ewskiego, Komunizm - ideologia i praktyka zbrodni, ,,Miêdzyrzecka Gazeta Powiatowa’’ 1999, nr
3 i nr 4 oraz cykl z 2000 r. Lewe pieni¹dze SLD, Czy radni SLD nas okradli?.
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,,Miêdzyrzecka’’ by³a podobna do drugiego miesiêcznika w tym mieœcie,
dzia³aj¹cego przy biurze parlamentarnym SLD. Obydwa pisma zarejestrowane
zosta³y w tym samym czasie i reprezentowa³y dwa przeciwne ugrupowania
polityczne. ,,Miêdzyrzecka’’ stara³a siê integrowaæ zwolenników prawicy nie
tylko na terenie powiatu. Sympatycznym i nieczêsto spotykanym w prasie
przyk³adem ¿yczliwego stosunku do lokalnych wydawnictw by³o z³o¿enie
¿yczeñ twórcom i redaktorom ,,Œwiebodziñskiej Gazety Powiatowej’’ z okazji
setnego numeru1.
,,Okolice Skwierzynne’’. Miesiêcznik wydawany od paŸdziernika 1994 r. Jego
twórc¹ by³ Stanis³aw W³adys³aw Adamczyk doktor nauk humanistycznych,
nauczyciel, regionalista, zmar³y w listopadzie 1998 r.2 Nazwa pisma wziêta
zosta³a od tytu³u tomiku wierszy wydanego w 1985 r. przez regionalnego literata
Janusza Olczaka3. W piœmie najbardziej sta³ym cyklem s¹ ,,Skwierzynnych
dziejów okruchy’’ zawieraj¹ce materia³y dotycz¹ce historii, ciekawostki
etnograficzne i etymologiczne nie tylko z okolic Skwierzyny, ale z ca³ych Ziem
Zachodnich. Trwa³y charakter maj¹ te¿ cykle wspomnieniowe: ,,Z ogrodu
wspomnieñ’’ i ,,Powroty’’. W rubryce ,,Spojrzenia’’ prezentowane s¹ informacje
prasowe, aktualne i z przesz³oœci na temat Skwierzyny oraz okolic. Obok
tematyki sportowej i kulturalnej, znajduje siê te¿ ,,Okienko promocji zdrowia’’,
teksty z parafii œw. Miko³aja, nowinki z placówek oœwiatowych oraz
autonomiczne strony samorz¹dowe ,,Wieœci z Ratusza’’ (redagowane przez
Wies³awa Melcera)4. W 1995 r. wydano numer specjalny z okazji 700-lecia
miasta. Pocz¹wszy od 2000 r. redakcja zainicjowa³a wybory Cz³owieka Roku.
W rankingu E. Kurzawy za 1999 r. ,,Okolice Skwierzynne’’ uzyska³y drugie
miejsce w kategorii czasopism miejskich. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 32-40
s., kolorow¹ ok³adkê kredow¹. Nak³ad waha siê od 800 do 1000 egz.
Pismo dziêki wk³adce samorz¹dowej mog³o utrzymaæ siê samodzielnie5. Iloœæ
reklam nie przekracza³a 10 proc. ogólnej objêtoœci czasopisma. Po œmierci S.
W. Adamczyka redaktorem naczelnym zosta³ Ryszard Banachowicz, nauczyciel,
t³umacz przysiêg³y. Jego zastêpcami byli: Beata Igielska i Jerzy KuŸmicz.
Z pismem wspó³pracuje kilkanaœcie osób ze Skwierzyny, Gorzowa, Zielonej
1 - ,,Miêdzyrzecka Gazeta Powiatowa 2000’’, nr 5, s. 14.
2 - Po œmierci S. W. Adamczyka jego ¿ona opublikowa³a kilkunastoodcinkowy cykl wspomnieñ o ¿yciu i dzia³alnoœci mê¿a.
3 - ,,Okolice Skwierzynne’’ 1998, nr 10, s. 4.
4 - Inne sta³e rubryki z winietami to: Wiarus, K¹cik sentymentalny, Na szlaku, Poezja, Pod sp³awikiem, Kronika policyjna, Z czego
œmiej¹ siê..., Moje lektury, Kinomani, Kreso-wiana. Beata Igielska, ,,Okolice Skwierzynne’’, ,,Arsena³ Gorzowski’’, 1997, nr 12,
s. 45.
5 - Redakcja miesiêcznika jako jedna z pierwszych lokalnych gazet rozpoczê³a wspó³pracê z profesjonaln¹ agencjê reklamow¹
z Gorzowa. W grudniu 1999 r. dochód ze sprzeda¿y miesiêcznika stanowi³ 45 proc. kosztów, og³oszenia ok. 30 proc.,
wk³adka samorz¹dowa ok. 50%. W sumie wiêc pismo mia³o ok. 20 proc. zysku. (informacja uzyskana od redaktora
naczelnego w styczniu 2000 r). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e koniec roku dla wszystkich wydawnictw stanowi zazwyczaj okres
lepszych wyników finansowych w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ sprzeda¿¹ pisma i og³oszeñ.
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wywa¿one i obiektywne, pozbawione z³oœci i zacietrzewienia. W³adzy trzeba patrzeæ
na rêce, czasem krytykowaæ, ale i poddawaæ propozycje zmian na lepsze1.
Pod nowym kierownictwem ,,Powiatowa’’ zaczê³a wiêcej miejsca poœwiêcaæ
sprawom kultury i oœwiaty. Komentarze polityczne (g³ównie krytyka rz¹dów
koalicji AWS-UW) najczêœciej pisa³a redaktor naczelna. Wiêcej by³o te¿ reklam
(ok. 20-25 proc.), a w œrodku pisma pojawi³a siê kolorowa wk³adka. E. Kurzawa
podsumowuj¹c w lutym 2000 r. nowe lokalne wydawnictwa uzna³, ¿e
,,Powiatowa’’ ma najlepsz¹ winietê i napisa³: Gdybym mia³ odpowiedzieæ, jaki
z tych tytu³ów najlepiej spe³nia funkcje s³u¿ebne wobec powiatu, wskaza³bym
,,Powiatow¹’’2. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 24-36 s., kolorow¹ kredow¹
ok³adkê i nak³ad ok. 1000 egz.
Adres redakcji: Skwierzyna 66-440, ul. Sportowa 1

Góry oraz innych miast. Do 49 numeru wydawc¹ by³ Skwierzyñski Oœrodek
Kultury Sportu i Rekreacji. Nastêpnie ,,Okolice Skwierzynne’’ przejête zosta³y
przez Towarzystwo Mi³oœników Skwierzyny, a lokal redakcji pozosta³ w budynku
SOKiR.
,,Pims’’. Gazetka Szko³y Podstawowej w Skwierzynie. Ukazuje siê od 1994 r.
w nak³adzie ok. 50 egz. Jej redaktorzy wydali w³asny tomik poezji, a ich epitafia
wykorzystano w kilku publikacjach. Gazetka otrzyma³a nagrodê Fundacji
Stefana Batorego1.
,,Powiatowa’’. Miesiêcznik wydawany od kwietnia 1999 r. przy wsparciu Biura
Senatorskiego SLD. Formalnym wydawc¹ jest spó³ka cywilna ,,JAR-ON’’, któr¹
tworz¹ Boles³aw Onyszczuk (szef klubu radnych SLD w Radzie Miejskiej
Miêdzyrzecza), Sonia Onyszczuk i Bo¿ena Jarmu¿ek. Pierwszym redaktorem
naczelnym by³ Antoni Tkocz - pracownik biura poselskiego, a sekretarzem
redakcji Izabela Stopyra.
Zgodnie z tytu³em, pismo k³ad³o nacisk na informacje z terenu powiatu.
Temu s³u¿y³y strony zatytu³owane ,,Wieœci z miast i gmin’’, a tak¿e prezentacja
poszczególnych gmin zapocz¹tkowana od numeru szóstego. Pismo broni³o
lewicowych tradycji PRL, prezentowa³o bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ lokalnych polityków
SLD, jednoczeœnie atakuj¹c polityków koalicji AWS - UW (szczególnie ministra
Handkego). W grudniu 1999 r. nast¹pi³a zmiana na stanowisku redaktora
naczelnego. Andrzej Tkocz zosta³ rzecznikiem prasowym burmistrza, a kierowanie pismem przejê³a nauczycielka Izabela Stopyra. Nowa redaktor naczelna
tak pisa³a o roli prasy lokalnej: Bardzo chcê, aby w ,,Powiatowej’’ teksty by³y

1 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 53, s. 7.

,,Trzciel Dzisiaj. Informator’’. Miesiêcznik wydawany od marca 1995 r.
Zespó³ redakcyjny tworz¹ Maria Górna - Bobrowska, Krystyna Turecka,
Jaros³aw Kaczmarek. Zgodnie z zapowiedzi¹ wyra¿on¹ w artykule wstêpnym,
w piœmie drukowano przede wszystkim uchwa³y Rady Gminy i Miasta. Do
1999 r. by³ to ,,Informator Rady Miejskiej’’. W numerze 2 (21) z czerwca 1999
r. poinformowano, ¿e wiêkszoœæ radnych uzna³a za zbêdne obci¹¿enie wydawanie
pisma, w zwi¹zku z czym dotychczasowy zespó³ redakcyjny postanowi³ wydawaæ
pismo samodzielnie. W tym celu zorganizowano Stowarzyszenie Charytatywne
,,Dobroczynnoœæ’’. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 12 s. i kolorow¹ pierwsz¹
stronê. Druk offsetowy odbywa siê w Nowym Tomyœlu, nak³ad 700 egz.

4. Powiat Nowosolski
,,Biuletyn Otwarty’’. Pismo wydawane od marca 1994 r., przez Okrêg
Lubuski Polskiego Klubu Ekologicznego w Nowej Soli. W roku 2000 r. za
pierwsze cztery miesi¹ce wydano jeden numer (39). ,,Biuletyn’’ prezentuje
dzia³alnoœæ lubuskich ekologów, zawiera informacje z kó³, materia³y pomocnicze
dla nauczycieli ekologii, prowadzi przegl¹d prasy pod k¹tem ekologicznym.
Wraz z klubem prowadzone s¹ akcje proekologiczne (np. manifestacje
rowerowe, promocja zdrowej ¿ywnoœci). ,,Biuletyn’’ redagowany jest ¿ywo
i z humorem. Redaktorem naczelnym jest Wies³awa Kowal, nauczycielka
w nowosolskim Zespole Szkó³ Spo¿ywczych. Pismo ma format: A-4, objêtoœæ
12-16 s., druk offsetowy w nak³adzie 850 egz., z dodatkowym kolorem na
ok³adce, w drukarni ,,Grafix’’ w Nowej Soli.
,,Biuletyn S³awski’’. Pismo samorz¹dowe Urzêdu Miasta i Gminy w S³awie.
1 - ,,Powiatowa’’ 2000, nr 2, s. 9.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 21, s. 16.
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Jego redaktorem naczelnym jest Danuta Piotrowska, sekretarz gminy.
,,Biuletyn’’ ukazuje siê od stycznia 1997 r. œrednio co dwa miesi¹ce, zawiera
przede wszystkim sprawozdania z dzia³alnoœci samorz¹du. Ma format A-4,
objêtoœæ 2-4 s., drukowany jest komputerowo i powielany na ksero w nak³adzie
300 egz.
,,Elita’’. Magazyn Regionalny. Po wyborach w 1998 r. El¿bieta Przyby³ek, od
1994 r. redaktor naczelna samorz¹dowej ,,Gazety Wschowskiej’’, zrezygnowa³a
z dalszej wspó³pracy z samorz¹dem i rozpoczê³a dzia³alnoœæ na w³asny
rachunek, wydaj¹c z koñcem roku nowy tytu³. Pod wzglêdem formy i treœci
,,Elita’’ kontynuowa³a styl ,,Gazety’’. Pismo mia³o format A-4, kolorow¹
ok³adkê, objêtoœæ najczêœciej ponad czterdziestostronicow¹. Nak³ad waha³ siê
w granicach 1,5-2 tys. egz. Redakcja wynajmowa³a lokal przy Placu Zamkowym
7. Nowe pismo nie mog³o jednak liczyæ na finansowe wsparcie w³adz. ,,S³owo
Wschowskie’’ poinformowa³o nie bez satysfakcji, ¿e na pocz¹tku 1999 r. radni
podjêli decyzjê o: [...] zaprzestaniu jakichkolwiek form dotacji dla prywatnych
czasopism - (czytaj dla ,,Gazety Wschowskiej - obecnie ,,Elity’’)1. Nic te¿
dziwnego, ¿e redaktor naczelna ,,Elity’’ nie powstrzymywa³a siê od cierpkich
uwag pod adresem lokalnych polityków. Podczas konfliktu jaki mia³ miejsce
w ³onie w³adz miejskich wiosn¹ 2000 r., miesiêcznik popar³ burmistrza, pisz¹c
o jego oponentach: Wschowska odmiana AWS zerwa³a umowê koalicyjn¹, licz¹c
na to, ¿e przejmie w³adzê w gminie. Rozumiemy niecierpliwoœæ ch³opaków. Ile
w koñcu mo¿na czekaæ. We Wschowie jest najmniej dziesiêciu pretendentów do
,,tronu’’... wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e gmina nie œwinia, wszystko wytrzyma2.
Krytyczny charakter publicystyki ,,Elity’’ dotyczy³ wielu przejawów wschowskiej
rzeczywistoœci. W podobnie negatywny sposób w piœmie oceniano dzia³alnoœæ
rz¹dz¹cej krajem koalicji AWS-UW w informacyjnej rubryce ,,Min¹³ miesi¹c’’.
Jednak tematy polityczne stanowi³y niewielk¹ czêœæ publicystyki.
W ,,Elicie’’ dominowa³y obszerne reporta¿e z ¿ycia mieszkañców, wywiady
z ciekawymi ludŸmi ze Wschowy i okolic. Interesuj¹cy charakter mia³y
publikacje spo³eczno-kulturalne oraz dzia³ania podejmowane przez redakcjê
na rzecz o¿ywienia ¿ycia kulturalnego w mieœcie. Autorem tekstów by³a przede
wszystkim redaktor naczelna, jej zdolnoœci dziennikarskie i redakcyjne sprawi³y,
¿e miesiêcznik nabra³ unikalnych walorów publicystycznych. Równie wysoko
mo¿na oceniæ graficzn¹ stronê ,,Elity’’. Mimo, ¿e reklamy (starannie opracowane
graficznie) stanowi³y czêsto od 25 do 35 proc. objêtoœci pisma, redakcja mia³a
k³opoty z utrzymaniem miesiêcznika. Od lipca 1999 r. ,,Elita’’ wydawana by³a
w formie czarno-bia³ej. Od listopada 1999 r. wydawc¹ pisma jest Karolina
Konieczna, mieszkanka Leszna. Mimo starañ redaktor naczelnej, która

,,Gazeta Nowosolska’’. Tygodnik Lokalny wydawany przez Oficynê OœwiatowoWydawnicz¹ ,,NOWA’’, sp. z o.o., prowadz¹c¹ tak¿e szko³ê jêzyków obcych.
Prezesem i redaktorem naczelnym jest Jolanta Kubrycht - Jab³oñska, z zawodu
nauczycielka. Jej m¹¿ jest redaktorem naczelnym ,,Tygodnika G³ogowskiego’’.
,,Gazeta’’ ukazuje siê w formacie 29 x 40 cm, objêtoœæ 16 s. (plus dodatek
telewizyjny). Druk (pierwsza i ostatnia strona w pe³nym kolorze) wykonywany
jest we Wroc³awiu.
W pierwszych tygodniach pismo zaczyna³o dzia³alnoœæ bez pracowników
etatowych, opieraj¹c siê jednak na szerokim krêgu wspó³pracowników
z dziennikarskim doœwiadczeniem. Podkreœlaj¹c sw¹ niezale¿noœæ od lokalnych
w³adz i uk³adów politycznych, ,,Gazeta Nowosolska’’ stara³a siê stworzyæ
medialn¹ alternatywê dla samorz¹dowego ,,Krêgu’’2. Nie opar³a jednak swej
publicystki na krytyce lokalnych w³adz. Swoje wejœcie na rynek rozpoczê³a od
wywiadów z szefami samorz¹dów z terenu powiatu nowosolskiego. Równie¿
w póŸniejszym okresie skupia³a siê przede wszystkim na kronikarskim zapisie
wydarzeñ o charakterze spo³eczno-kulturalnym. Tematyka polityczna podejmowana w sta³ym felietonie z cyklu ,,Na gor¹co’’, dotyczy³a przede wszystkim
spraw ogólnopolskich. Od maja 2000 r. pojawi³y siê tak¿e teksty Janusza
Korwina-Mikke. Redakcja nie stara³a siê wnikaæ za kulisy lokalnej polityki,
poprzestaj¹c na relacjonowaniu staræ radnych na forum samorz¹du miejskiego
i powiatowego.
,,Gazeta’’ liczy³a siê ze zwyczajami ukszta³towanymi w czasie oœmioletniej
dzia³alnoœci pierwszego lokalnego tygodnika. Dlatego tu równie¿ pojawi³y siê
gratisowe og³oszenia drobne (od numeru 19 zajmowa³y ju¿ ca³¹ stronê), a tak¿e

1 - ,,S³owo Ziemi Wschowskiej’’ 1994, nr 4, s. 3.
2 - Cyt. za: Alicja Bogiel, Jak pacyfikowano opozycjê, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 117, s. 7.

1 - Na podstawie listu redaktor naczelnej ,,Elity’’. W posiadaniu autora.
2 - Artur £ukasiewicz, Prywatny niezale¿ny, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 222, s. 3.

Adres redakcji: Nowa Sól 67-100, ul. 9 Maja 14

zwraca³a siê do wielu fundacji, nie ma instytucji zainteresowanych wspieraniem
ma³o komercyjnego pisma lokalnego1.
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,,Informator’’ na s. 2 z wa¿niejszymi telefonami i informacjami o mszach œw.
w powiecie. ,,Gazeta Nowosolska’’, wykorzystuj¹c swój wiêkszy format,
zamieszcza³a du¿e zdjêcia i tytu³y oraz umo¿liwia³a prezentowanie w³asnej
publicystyki wielu aktywnym mieszkañcom miasta. Od stycznia 2000 r. pismo
wypracowa³o trwa³y uk³ad tekstów. Na pierwszej stronie oprócz reklam
i du¿ego zdjêcia pojawia³y siê tytu³y artyku³ów zamieszczonych wewn¹trz
numeru. Strona ostatnia by³a przeznaczona na rozrywkê (plus kolorowe
reklamy). Dwie wczeœniejsze strony wype³nia³ sport oraz reklamy (ok. dwóch
stron). Ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci ,,Gazeta’’ zorganizowa³a plebiscyt
sportowy, na który przysz³o 3646 kuponów. Powodzenie tej akcji sk³oni³o
redakcjê do przeprowadzenia drugiego plebiscytu. Tym razem chodzi³o
o wybór ,,Najbardziej wp³ywowego nowosolanina’’1.
Mimo ¿e w Nowej Soli nie ma sprzyjaj¹cych warunków do rozwijania
prywatnych przedsiêwziêæ ekonomicznych, a rynek czytelniczy i reklamowy
zdominowany zosta³ przez samorz¹dowy tygodnik, ,,Gazeta’’ zdoby³a trwa³¹
pozycjê, zwiêkszaj¹c po kilku miesi¹cach nak³ad z 5 do 6 tys. egz. Kolporta¿
pisma odbywa siê na terenie miasta i powiatu2.
,,Magazyn Ko¿uchowski’’. Prywatne wydawnictwo Józefa Piaseckiego,
studenta z Ko¿uchowa. Nr 1 datowany by³ za pierwszy kwarta³ 1998 r., nr 2 za
kwiecieñ i maj 1998 r. Od lipca 1999 r. do czerwca 2000 r. ukaza³o siê osiem
numerów pisma. Zawartoœæ merytoryczna pisma prezentowa³a interesuj¹cy
styl: serwis sk³adaj¹cy siê z krótkich informacji, reporta¿e, wywiady, sport,
zdjêcia. Redaktor naczelny wydawanego wczeœniej ,,Ko¿uchowianina’’ Piotr
Gordat przekaza³ wydawcy ,,Magazynu’’ prawa do tytu³u i wszystkich
publikowanych tam materia³ów3. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 8-12 s., druk
offsetowy, czarno-bia³y. Adres: Ko¿uchów 67-120, ul. Koœcielna 1/2.
,,Nasza S³awa’’. Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ S³awy. Towarzystwo
Przyjació³ S³awy powsta³o w 1992 r., natomiast edycjê kwartalnika rozpoczêto
w sierpniu 1996 r. Pismo publikuje obszerne artyku³y historyczne naukowców
z Poznania i Zielonej Góry, aktualne analizy, reporta¿e i wywiady, a tak¿e
reklamy. Tematyczny uk³ad tekstów okreœla ¿ywa pagina: ,,Nasza przyroda’’,
,,Kronika’’, ,,Dom dziecka’’. W 1998 r. z okazji ,,Dni S³awy’’ wydano specjalny
dodatek zawieraj¹cy m.in. dyskusjê samorz¹dowców na temat powiatu. Atutem
kwartalnika s¹ nie tylko interesuj¹ce artyku³y, ale tak¿e staranna szata graficzna
pisma. ,,Nasza S³awa’’ ma nak³ad 500-700 egz., format A-4, objêtoœæ 16 s.,
drukowana jest na papierze offsetowym z kredow¹, kolorow¹ ok³adk¹
1 - ,,Gazeta Nowosolska’’ 2000, nr 8, s. 8 oraz nr 20, s. 9.
2 - Rozmowa z redaktor naczeln¹ pisma, 28 wrzeœnia 1999 r. Pod winiet¹ tytu³ow¹ wymienionych jest siedem z dziesiêciu
miejscowoœci powiatu: Nowa Sól, Ko¿uchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzañski, Siedlisko, Otyñ, Kolsko.
3 - ,,Magazyn Ko¿uchowski’’ 1999, nr 1, s. 8. ,,Ko¿uchowian’’ wydawany by³ w latach 1990-96.
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i rozk³adówk¹ (firma ,,Offsal’’ w Zielonej Górze). Redaktorem naczelnym
pisma jest Alfred Rösler, przyrodnik, ekolog i nauczyciel. Adres redakcji:
S³awa, ul. Wschowska 1.
,,Obserwator Odrzañski’’. Miesiêcznik samorz¹du gminy i miasta Bytom
Odrzañski. Rozpoczynaj¹c wydawanie ,,Obserwatora’’ w paŸdzierniku 1992 r.,
przypomniano historiê prasy w Bytomiu O., zaczynaj¹c od 1843 r. Obok tego
tekstu zamieszczono artyku³ burmistrza, w którym autor podkreœla³ integracyjn¹
rolê pisma w œrodowisku lokalnym. Pozosta³e materia³y przygotowali: redaktor
naczelny (Ryszard Ryczkowski), dyrektor szko³y, aptekarz. W rubryce ,,Prosto
z mostu’’ dzia³acz Porozumienia Centrum opublikowa³ kontrowersyjny artyku³:
W temacie prezydent. W odró¿nieniu od wielu innych samorz¹dowych
miesiêczników ,,Obserwator’’ nie unika³ tematów politycznych, staraj¹c siê
zachowaæ w tym zakresie równowagê. Przed wyborami parlamentarnymi w 1993
r. opublikowano prawicowe teksty Andrzeja Perlaka, a tak¿e artyku³ Antoniego
Zarównego, pisany z pozycji lewicowych1. Poniewa¿ polemiki politycznych
adwersarzy odbija³y siê tak¿e na osobach redaguj¹cych ,,Obserwator’’, redakcja
zamieœci³a w stopce typowe zastrze¿enie: Prezentowane na ³amach pisma
pogl¹dy nie zawsze s¹ zbie¿ne z pogl¹dami redakcji.
Jednak polityka stanowi³a margines publicystyki ,,Obserwatora’’. Dominowa³y
w nim sprawy samorz¹dowe (w sta³ej rubryce informacyjnej ,,Wieœci z ratusza’’)
i oœwiatowo-kulturalne. W interesuj¹cy sposób prezentowano materia³y
historyczne dotycz¹ce np. XVII wieku jak i artyku³y pisane na podstawie
wspomnieñ mieszkañców. Jest te¿ miejsce na sport, reklamy i porady. Pismo
ma format A-4, objêtoœæ 8 s., powielane jest na ksero w nak³adzie dwustu
egzemplarzy.
,,Prosto z Gminy’’. Bezp³atny Biuletyn Urzêdu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
Pismo ukazuje siê œrednio co dwa miesi¹ce. Pierwszy numer wydano z dat¹
2 maja 1995 r. przed referendum w/s odwo³ania Rady. Oprócz urzêdowych
sprawozdañ zawiera interesuj¹co zredagowany serwis informacyjny, dotycz¹cy
g³ównie dzia³alnoœci instytucji samorz¹dowych oraz reklamy. W maju 2000 r.
ukaza³ siê 4 (55) numer pisma. Format A-4, objêtoœæ 4 s., druk offsetowy,
nak³ad 550 egz. Redaktor naczelny: Agnieszka Gnat.
,,S³owo Ziemi Wschowskiej’’. Prywatny dwutygodnik ukazuj¹cy siê na terenie
Wschowy oraz gmin: S³awa, Szlichtyngowa, Wijewo i wsi Kaszczor. Wydawc¹
pisma jest Zygmunt Fr¹ckowiak (w³aœciciel zak³adu fotograficznego i ma³ej
poligrafii), redaktorem naczelnym od 1996 r. jest Andrzej Szczud³o, technik
nasiennictwa rolniczego, wczeœniej wspó³pracownik samorz¹dowej ,,Gazety
Wschowskiej’’.
1 - Pod wzglêdem iloœciowym wiêcej by³o artyku³ów publicystów prawicowych, zw³aszcza tekstów szefa bytomskiego AWS
Andrzeja Perlaka i katechety Andrzeja Trzeciaka.
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coroczne odwiedziny u rówieœniczki gazety Ali Zasowskiej z Klimontowa.
W 1998 r. ,,S³owo’’ du¿o miejsca poœwiêci³o sprawie powiatu. W okresie
dyskusji nad reform¹ administracyjn¹ na prze³omie 1997 i 1998 r. redakcja
relacjonowa³a wypowiedzi i zdarzenia z tym zwi¹zane. Latem 1998 r. wydano
specjalny numer (15-16) o powiecie, póŸniej materia³y dotycz¹ce powiatu
publikowano na odrêbnej stronie z winiet¹ ,,Wielog³os powiatowy’’, prowadzono
te¿ ,,Dziennik protestów’’1. Przed wyborami samorz¹dowymi redakcja
zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia ,,Inicjatywa Samorz¹dowa’’
(IS). Redaktor naczelny kandydowa³ z tej listy do Rady Miejskiej (bez
powodzenia), a w gazecie (nr 19) pojawi³ siê dodatek prezentuj¹cy program
wyborczy i kandydatów IS. Po wyborach radni IS oraz ,,S³owo’’ pozostali
w opozycji do istniej¹cego uk³adu rz¹dz¹cego2. W rankingu E. Kurzawy
przeprowadzonym w 2000 r ,,S³owo’’ znalaz³o siê na drugiej pozycji w kategorii
pism powiatowych i pokrewnych.
Adres redakcji: Wschowa 67-400, ul. Ratuszowa 4

Powstanie ,,S³owa’’ wi¹¿e siê z d¹¿eniami lokalnych dzia³aczy do stworzenia
alternatywy medialnej dla ,,Gazety Wschowskiej’’ od czasu, gdy w 1994 r.
zaczê³a j¹ redagowaæ El¿bieta Przyby³ek. Pierwszy numer ,,S³owa’’ ukaza³ siê
z dat¹ 15 wrzeœnia 1995 r. Pocz¹tkowo gazeta mia³a format A-4 i 12 s. objêtoœci.
Redaktorem naczelnym by³ Krzysztof Lutowski, miejscowy plastyk i dzia³acz
kultury. Przez ca³y czas pismo stosowa³o dodatkowy kolor ró¿owy na ok³adce.
Szybko te¿ rozwiniêty zosta³ dzia³ reklamowy. Od po³owy 1996 r. og³oszenia
zajmuj¹ od 33 do 50 proc. powierzchni ,,S³owa’’, gazeta specjalizuje siê m.in.
w filigranowych og³oszeniach medycznych. Zwiêkszaj¹c iloœæ stron, gazeta
dosz³a do 40 s. objêtoœci w 1997 r. Od nr 18/1998, objêtoœæ waha³a siê
w granicach 20-24 s., przy zwiêkszonym formacie (B-4) i zastosowaniu
kredowego papieru. Pismo jest drukowane w Lesznie.
,,S³owo Ziemi Wschowskiej’’ wyró¿nia siê bogatym materia³em ikonograficznym, m.in. ciekawymi fotoreporta¿ami. Zdjêcia czêsto wykorzystywane s¹ tak¿e
w reklamach. Na zawartoœæ pisma sk³ada siê g³ównie publicystyka, zw³aszcza
historyczna. Serwis informacyjny ogranicza siê g³ównie do kroniki wypadków
oraz danych z USC. W ,,S³owie’’ (zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie) nie
brakowa³o materia³ów krytycznych wobec w³adz i ,,Gazety Wschowskiej’’.
W publicystyce samorz¹dowej lepiej wypada³y w³adze S³awy i Szlichtyngowej.
Redakcja anga¿owa³a siê w ró¿ne przedsiêwziêcia spo³eczne. Obok takich
standardowych akcji jak wybory sportowca roku (od 1996 r. ), ,,S³owo’’ by³o
te¿ pomys³odawc¹ zbiórki zabawek dla przedszkola1. Do tradycji wesz³y

1 - ,,S³owo Ziemi Wschowskiej’’ 1998, nr 18, s. 1.

,,Tygodnik Kr¹g’’. Pismo samorz¹du miasta Nowa Sól. Na fali przemian z lat
1989-1990 wœród dzia³aczy Komitetu Obywatelskiego w Nowej Soli powsta³a
koncepcja utworzenia lokalnego pisma. Cz³onek Komitetu Jerzy Patelka, jako
redaktor naczelny zarejestrowa³ tytu³ ,,Tygodnik Nowosolski’’ w G³ównym
Urzêdzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk 1 marca 1990 r.3 Jednoczeœnie
w Urzêdzie Miejskim zg³osi³ rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej (,,Us³ugi
ksero’’), co da³o podstawy prawne funkcjonowania pisma. Nr 1 wydany z dat¹
20 kwietnia 1990 r. by³ opracowany w formie maszynopisu klejonego na matrycê
i powielonego na powielaczu. Pismo by³o orê¿em Komitetu w kampanii
wyborczej do samorz¹du, jednak poza materia³ami wyborczymi prezentowa³o
te¿ tematykê ogólnomiejsk¹, zawiera³o program telewizyjny. Do 22 czerwca
1990 r. ukazywa³o siê jako tygodnik.
W drugim pó³roczu 1990 r. edycja pisma zosta³a zawieszona. Jerzy Patelka
zosta³ dyrektorem Nowosolskiego Domu Kultury (NDK), jeden z jego
najbli¿szych wspó³pracowników, Józef Suszyñski zosta³ wiceprezydentem miasta.
Wznowienie wydawania tygodnika nast¹pi³o 15 lutego 1991 r. Pismo redagowali
pracownicy NDK. W czerwcu Jerzy Patelka, który nie zgadza³ siê ze stanowiskiem
w³adz miasta wobec domu kultury i gazety, zrezygnowa³ z funkcji dyrektora
i z udzia³u w redagowaniu tygodnika. Redaktorem naczelnym od 28 czerwca
1991 r. zosta³ Ryszard Wojewódzki, pracownik NDK4. W tej formie i pod tym

1 - Gdy okaza³o siê, ¿e miasto wejdzie w sk³ad powiatu nowosolskiego, redakcja rozpoczê³a cykl historycznych artyku³ów
zatytu³owanych: ,,Kiedy Wschowa by³a powiatem’’.
2 - Na podstawie listu redaktora naczelnego ,,S³owa’’. W posiadaniu autora.
3 - By³a to jedna z ostatnich rejestracji dokonana w tej instytucji, poniewa¿ wraz ze zniesieniem cenzury funkcje rejestracyjne
przejê³y na siebie s¹dy.
4 - Rozmowa z Jerzym Patelk¹, 5 paŸdziernika 1999 r.

180

WYDAWNICTWA

tytu³em (którego w³aœcicielem formalnie by³ nadal J. Patelka) ,,Tygodnik
Nowosolski’’ ukazywa³ siê do nr 57 wydanego w styczniu 1992 r. Finansowanie
pisma odbywa³o siê w ramach bud¿etu NDK.
Z pocz¹tkiem 1992 r. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych przyst¹pili do
uregulowania strony prawno-w³asnoœciowej wydawnictwa. Powo³ano spó³kê
z o.o. ,,Kr¹g’’, w sk³ad której wesz³y samorz¹dy Nowej Soli (gmina miejska
i wiejska), Nowego Miasteczka i Siedliska. Od krêgu gmin zainteresowanych
wydawaniem tygodnika wziê³a siê nazwa spó³ki oraz nowy tytu³. Od 7 lutego
1992 r. w winiecie tytu³owej pisma pojawi³a siê nazwa ,,Tygodnik Nowosolski
KR¥G’’, którego wydawanie rozpoczêto z now¹ numeracj¹1.
Odnowiona gazeta ukazywa³a siê w formacie A-4, objêtoœci 16 str., redaktorem
naczelnym nadal by³ Ryszard Wojewódzki. Ca³y trzyosobowy zespó³ redakcyjny
przeszed³ do pracy z NDK do spó³ki wydawniczej. Pismo rozpoczê³o ¿mudn¹
drogê do profesjonalnie redagowanego tygodnika. Jeszcze na pocz¹tku 1992
r. w gazecie nie by³o zdjêæ, ale w ci¹gu nastêpnych kilkunastu miesiêcy
w ,,Krêgu’’ znalaz³y siê nie tylko ilustracje, lecz równie¿ dodatkowe kolory,
nowe rubryki sportowe, krzy¿ówka, reklamy. W 1992 r. ,,Tygodnik Kr¹g’’
otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie dla prasy lokalnej organizowanym przez
IDEE2. W wydawanym w Lubsku ,,Magazynie’’ o ,,Krêgu’’ napisano krótk¹
pozytywn¹ opiniê: To takie ciep³e w klimacie i chyba w zamyœle pismo. Bardzo
³adnie wyeksponowane treœci religijne i kulturalne. Ciekawe felietony, du¿o
drobnych lecz potrzebnych mieszkañcom informacji codziennych3. Jednoczeœnie
nastêpowa³y zmiany w redakcji, bêd¹ce wynikiem dzia³añ przedstawicieli
wydawcy, jak i doskonalenia siê zespo³u. M.in. w 1992 r. Krzysztof Kokosiñski
obj¹³ funkcjê redaktora technicznego i ukszta³towa³ graficzny styl redagowania
tygodnika. Od nr 32/1992 Ryszard Wojewódzki przesta³ byæ redaktorem
naczelnym, w stopce redakcyjnej nastêpnego numeru pojawi³o siê nazwisko
Roberta Sasa, prawnika, wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej, twórcy spó³ki
,,Kr¹g’’. Stopka redakcyjna z nr 34 informowa³a, ¿e jest on ,,odpowiedzialny
za numer’’, a wkrótce zosta³ redaktorem naczelnym pisma4.
,,Kr¹g’’ nadal jednak wymaga³ dofinansowania. Spó³ka wydaj¹ca tygodnik
mia³a coraz wiêksze straty, a gminy nie by³y zainteresowanie ich pokrywaniem.
W tym czasie nak³ad wynosi³ ok. 2500 egz., a zwroty siêga³y nawet ok. 33 proc.
W finansowaniu pisma najwiêksz¹ pozycj¹ by³y koszty osobowe. Niezbêdna
dotacja wynosi³a ok. 25 mln z³ miesiêcznie. Robert Sas zg³osi³ projekt przejêcia

1 - Przedtytu³ ,,Tygodnik Nowosolski’’ u¿ywany by³ tylko po to, aby u³atwiæ czytelnikom identyfikacjê pisma. Faktycznie bowiem
nast¹pi³a nowa rejestracja tytu³u ,,Tygodnik Kr¹g’’. Wyraz ,,Nowosolski’’ znikn¹³ z winiety od nr 20/1992, kiedy wydawca
uzna³, ¿e nowy tytu³ ju¿ dostatecznie siê utrwali³.
2 - Nagrod¹ by³ sprzêt komputerowy. ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1992, nr 9.
3 - ,,Magazyn Lubski’’ 1993, nr 1, s 7.
4 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1992, nr 39.
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Adres redakcji: Nowa Sól, ul. Moniuszki 3

wydawania pisma przez Radê Miejsk¹ Nowej Soli. Pocz¹tkowo nie uzyska³
akceptacji radnych, ale po kilku artyku³ach na temat znaczenia lokalnej gazety,
a tak¿e po indywidualnych konsultacjach uda³o mu siê przekonaæ wiêkszoœæ
cz³onków Rady. Zaproponowa³ powo³anie Rady Programowej pisma, przypominaj¹c, ¿e okres kampanii wyborczej zwiêksza niebezpieczeñstwo pojawienia
siê tekstów, które mog¹ naraziæ wydawcê na odpowiedzialnoœæ s¹dow¹: [...]
nie wydaje siê s³uszne powo³ywanie do Rady Programowej osób nale¿¹cych do
partii politycznych, czy te¿ cz³onków w³adz wykonawczych i administracyjnych
samorz¹du - pisa³ Robert Sas1. Ostatecznie przekona³ radnych do przejêcia
pisma i zosta³ ,,pe³nomocnikiem wydawcy’’, co w praktyce oznacza³o
bezpoœrednie zwierzchnictwo nad redakcj¹ i redaktorem naczelnym. Sam nie
móg³ dalej pozostaæ na tym stanowisku, poniewa¿ tzw. ustawa antykorupcyjna
nie zezwala³a na ³¹czenie mandatu radnego z funkcj¹ we w³adzach spó³ki
z udzia³em kapita³u gminnego2. Nie by³ to koniec zmian personalnych
w ,,Krêgu’’. Na pocz¹tku 1993 r. osob¹ ,,odpowiedzialn¹ za numer’’ by³
Kazimierz Hendel, przedsiêbiorca nowosolski, który nastêpnie w zwi¹zku ze
spraw¹ karn¹ nie móg³ pe³niæ funkcji redaktora naczelnego. Od maja zmieni³
go Krzysztof Kokosiñski, a Robert Sas pozosta³ pe³nomocnikiem wydawcy
i redagowa³ sta³¹ rubrykê ,,Za a nawet przeciw’’.
1 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1992, nr 33, s. 5. O pozafinansowych k³opotach wydawniczych R. Sas pisa³ doœæ enigmatycznie: Pewny
wp³yw mia³y zupe³nie jawne i ukryte zabiegi, aby ,,Tygodnik Kr¹g’’ upad³. Trudno jednak dociec co autor mia³ na myœli.
2 - Na podst. akt z rejestru s¹dowego pisma ,,Nadzieja’’, Wydzia³ Spraw Cywilnych S¹du Okrêgowego w Zielonej Górze, sygn.
186.
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W 1994 r. redakcja zatrudnia³a dwóch etatowych pracowników, sytuacja
kadrowa nadal by³a p³ynna, a forma tygodnika daleka od doskona³oœci1.
Wybory samorz¹dowe w 1994 r. nie odbi³y siê negatywnie na tygodniku. Mimo
¿e by³o to pismo Rady Miejskiej, redakcji zaoszczêdzono publikacji s¹¿nistych
sprawozdañ o sukcesach minionej kadencji. Przebieg kampanii i wyniki
wyborów redakcja przedstawi³a w formie informacji pozbawionych zbêdnych
komentarzy. W wyniku zmian w Radzie Miejskiej nowym przewodnicz¹cym
zosta³ Robert Sas, w grudniu 1994 r. zrezygnowano z funkcji pe³nomocnika
wydawcy, a redakcja od 1995 r. podlega³a bezpoœrednio zarz¹dowi miasta.
W 1996 r. ,,Tygodnik Kr¹g’’ sta³ siê miejskim zak³adem bud¿etowym2. Na
drugiej stronie pisma zaczê³y siê pojawiaæ informacje o bie¿¹cych zmianach
w funkcjonowaniu redakcji (zmiany wspó³pracowników, nowy cennik og³oszeñ)3.
Stabilizacja wydawnicza oraz zdobyte doœwiadczenie redakcyjne pomog³y
tygodnikowi umocniæ pozycjê na lokalnym rynku wydawniczym. Nak³ad
z ponad 2 tys. w 1994 r. wzrós³ w 1995 r. do 3 tys., w 1996 r. do 4 tys., a na
pocz¹tku 1997 r. wyniós³ 5,4 tys. egz.4 Równie dynamicznie rozwija³a siê czêœæ
reklamowa pisma, czemu sprzyja³o zastosowanie pe³nych kolorów na ok³adce
(od nr 48/1996).
Pocz¹tkowo pismo by³o identyfikowane z przemianami solidarnoœciowoobywatelskimi z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Ale ,,Kr¹g’’ niewiele miejsca
poœwiêca³ polityce. W 1995 r. podczas wyborów prezydenckich, w tygodniku
zaznaczy³y siê lekkie preferencje prawicowe, przed wyborami parlamentarnymi
w 1997 r. pojawi³y siê publikacje krytykuj¹ce lewicê5. W kwietniu 1998 r. (od
nr 19) redaktorem naczelnym pisma zosta³ Wojciech Olszewski z Nowej Soli,
absolwent WSP, dziennikarz radiowy prowadz¹cy w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie mia³ on jednak doœwiadczenia w kierowaniu zespo³em redakcyjnym,
a w dodatku okres przedwyborczy obfitowa³ w konfliktowe sytuacje. Ju¿ po
miesi¹cu redaktor naczelny otrzyma³ pismo od przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, który domaga³ siê wyjaœnieñ w sprawie zmiany winiety tytu³owej6.
Przewodnicz¹cy R. Sas podkreœla³ swoj¹ rolê w powo³aniu spó³ki oraz tytu³u
i zaznacza³ koniecznoœæ konsultowania takich zmian ,,z przedstawicielem

samorz¹du’’. Redaktor naczelny broni³ siê, wskazuj¹c na swoje kompetencje
okreœlone w uchwa³ach radnych. Przy okazji te¿ wypomnia³ przewodnicz¹cemu,
¿e jako jeden z nielicznych radnych by³ przeciwnikiem niezale¿noœci pisma.
To ostatnie sformu³owanie R. Sas nazwa³ oszczerstwem i zapowiedzia³
wyci¹gniêcie konsekwencji. Nades³a³ te¿ dwa kolejne sprostowania, które
ukaza³y siê ju¿ bez komentarza redaktora naczelnego1.
Przed wyborami samorz¹dowymi redaktor naczelny ,,Krêgu’’ powo³uj¹c siê
na ordynacjê wyborcz¹ zakazuj¹c¹ samorz¹dowi wspierania komitetów
wyborczych, próbowa³ ograniczyæ powierzchniê przeznaczon¹ na og³oszenia
wyborcze do pó³ strony dla ka¿dego komitetu. W praktyce jednak taka
reglamentacja p³atnych og³oszeñ by³a niemo¿liwa do utrzymania, bez nara¿enia
siê na zarzut stronniczoœci, tote¿ pod koniec kampanii w tygodniku ukazywa³o
siê wiele og³oszeñ wyborczych, zbiorowych i indywidualnych. W publicystyce
z tego okresu zwraca uwagê du¿a aktywnoœæ by³ego przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej, który jak ¿aden inny kandydat publikowa³ teksty, polemiki, wskazywa³
wyborcze preferencje2. Jednoczeœnie kierowa³ skargi do prezydenta miasta,
zarzucaj¹c redaktorowi naczelnemu, ¿e nie zamieszcza³ niektórych materia³ów
jego komitetu wyborczego3. Nie uzyska³ jednak mandatu radnego, podobnie
jak dwóch innych pracowników redakcji, startuj¹cych w wyborach.
W ci¹gu kilkunastu miesiêcy kierowania redakcj¹ m³ody szef pisma podlega³
wyj¹tkowo wielu naciskom, wywieranym g³ównie przez przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych4. W jednej z ostatnich uchwa³ Rady Miejskiej II kadencji
okreœlono szczegó³owo zasady postêpowania redakcji w okresie kampanii
wyborczej. Zapisano tam m.in.: [...] redakcja nie zamieszcza w³asnych materia³ów
i omówieñ dotycz¹cych poszczególnych ugrupowañ ubiegaj¹cych siê o mandaty5.
Prokuratura rejonowa w Nowej Soli otrzyma³a te¿ kilka wniosków o wszczêcie
dochodzenia przeciwko Wojciechowi Olszewskiemu za domniemane pomówienia6.
Po wyborach w³adze Nowej Soli dokona³y zmiany na stanowisku redaktora
naczelnego. Rada Miejska g³osami radnych SLD nie przyjê³a rocznego
sprawozdania redaktora naczelnego7, Wojciech Olszewski zosta³ odwo³any,

1 - Krzysztof Kokosiñski: W obecnej formie Tygodnik zadawala mnie w 60 proc. Wiêkszoœæ dziennikarzy to amatorzy, a nak³ad
wykonywanej pracy nie pozwala mi na wystarczaj¹c¹ iloœæ rozmów i spotkañ. WypowiedŸ z artyku³u w jubileuszowym,
setnym, wydaniu pisma. ,,Tygodnik Kr¹g’’, 1994, nr 3, s. 8.
2 - Uchwa³a nr XXII/130/96 Rady Miejskiej w Nowej Soli z 18 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia zak³adu bud¿etowego
,,Tygodnik Kr¹g’’ okreœli³a statut redakcji oraz jej wyposa¿enie.
3 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1995, nr 2, s. 2 oraz nr 2, s. 2.
4 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1997, nr 1.
5 - Np. trzyodcinkowy bilans rz¹dów SLD, Czerwona ksiêga, list ksiêdza popieraj¹cego kandydatów AWS (nr 37).
6 - Zmiana w winiecie dotyczy³a przede wszystkim pogrubienia czcionki i wyraŸniejszego zaznaczenia tytu³owego s³owa KR¥G.
Patrz: ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1998, nr 21.

1 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1998, nr 23, s 7; nr 25, s. 9.
2 - W odpowiedzi na te publikacje pose³ AWS z Nowej Soli zamieœci³ list pt. Od Sasa do lasa, w którym pisa³: Zauwa¿am jednak
zjawisko towarzysz¹ce dzia³aniu R. Sasa, w sprawach o których pisze. Polega ono na ci¹g³ym popadaniu w konflikty ze
wszystkimi, o wszystko i we wszystkim. ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1998, nr 41, s .8
3 - Pismo Roberta Sasa z 30 kwietnia 1999 r., w posiadaniu autora.
4 - Rozmowa z Wojciechem Olszewskim, 6 czerwca 2000 r.
5 - Wypada w tym miejscu odnotowaæ, ¿e ten fragment uchwa³y Rady Miejskiej Nowej Soli z 16 czerwca 1998 r. jest nie tylko
zaprzeczeniem zasady wolnoœci prasy, ale równie¿ naruszeniem prawa prasowego.
6 - Mimo ¿e wnioski od strony prawnej by³y przygotowane w sposób profesjonalny, przedstawiciele organów œcigania nie
doszukali siê w dzia³alnoœci redaktora naczelnego znamion naruszenia prawa karnego.
7 - Uchwa³a nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Nowej Soli z 30 kwietnia 1999 r.
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a nowym szefem ,,Krêgu’’, w wyniku konkursu, zosta³ Adam Ruszczyñski*,
dzia³acz lewicowy z Zielonej Góry1.
Ostatnie dwa lata funkcjonowania tygodnika ustabilizowa³y jego pozycjê na
rynku czytelniczym i reklamowym. Nak³ad w 1998 r. wzrós³ do 7,2 tys. egz.,
w 1999 r. do 7,7 tys. egz. Jesieni¹ 1999 r. po powstaniu w Nowej Soli drugiego
tygodnika, nak³ad przesta³ rosn¹æ i utrzymywa³ siê na poziomie 7,4 tys. egz.,
przy piêcioprocentowych zwrotach2. Kolporta¿ w 80 proc. prowadzili pracownicy
redakcji. Po utworzeniu powiatu nowosolskiego zwiêkszy³ siê zasiêg oddzia³ywania pisma. W 1998 r. wp³ywy ze sprzeda¿y pisma i reklam wynios³y
366.376 z³.3 Pod odliczeniu kosztów, redakcja mia³a 5.659 z³ zysku. Rok póŸniej
obrót finansowy wynosi³ ju¿ 440 tys. z³. Wiêkszoœæ dochodów stanowi³y reklamy
zajmuj¹ce ok. 10 stron powierzchni, a oko³o 3 s. stanowi³y gratisowe og³oszenia
drobne. W latach 1999-2000 objêtoœæ wynosi³a najczêœciej 24-28 s. W redakcji
zatrudnionych by³o siedmiu etatowych pracowników, a trzech kolejnych
wspó³pracowników wykonywa³o pracê na zasadzie sta³ych zleceñ4. Druk
z pe³nym kolorem na ok³adce i czterema kolorowymi stronami wewn¹trz
wydania odbywa³ siê w nowosolskiej drukarni Polkart. ,,Tygodnik’’ mia³ te¿
kolorowy dodatek telewizyjny. Format A-4, utrzymywany od pocz¹tku
wydawnictwa wymusza³ okreœlony styl pisania. W ,,Krêgu’’ dominowa³y krótkie
teksty informacyjne. Artyku³y publicystyczne rzadko przekracza³y 2-3 tys.
znaków. Na stronie pierwszej winieta tytu³owa oraz og³oszenia ramkowe
umo¿liwia³y najczêœciej publikacjê tylko jednego zdjêcia i pocz¹tkowej treœci
artyku³u z przerzutem. Na s. 2 sta³¹ rubryk¹ by³y informacje o mszach œwiêtych
w nowosolskich koœcio³ach oraz dy¿urach lekarskich, aptekarskich i wa¿niejszych
telefonach. Informacje z USC podawane by³y w ujêciu iloœciowym. Po
utworzeniu powiatu nowosolskiego na niektórych stronach informacje z gmin
opatrzono ¿yw¹ pagin¹ ,,Region’’. W 1999 r. pojawi³y siê kolorowe strony
redagowane wed³ug wzorów magazynowych (np. ,,Sekrety kuchni mody
i urody’’). Strony reklamowe rozpoczyna³y siê jeszcze przed rozk³adówk¹
i wype³nia³y równie¿ w ca³oœci ostatni¹, kolorow¹ stronê. Koñcowe strony
pisma poœwiêcano na sport, kulturê i rozrywkê.
Powierzenie w czerwcu 1999 r. stanowiska redaktora naczelnego aktywnemu
dzia³aczowi lewicy nie wp³ynê³o zasadniczo na oblicze ideowo-polityczne
,,Krêgu’’. Adam Ruszczyñski rzadko publikowa³ swoje teksty. Jednak radni
z opozycji mogli oceniaæ dzia³alnoœæ redakcji przez pryzmat politycznych

1 - Komentuj¹c zmianê na stanowisku redaktora naczelnego prezydent Nowej Soli powiedzia³: [...] nie by³oby z³e, gdyby ,,Kr¹g’’
sta³ siê bardziej lewicowy. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 134, s. 4. A tak¿e: ,,Tygodnik Nowosolski’’ 1999, nr 15 s. 1; nr 16, s.
1; nr 21, s. 3.
2 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 1999, nr 37, s. 1
3 - Sprawozdanie redaktora naczelnego za 1998 r. w protokóle z sesji Rady Miejskiej Nowej Soli.
4 - Rozmowa z redaktorem naczelnym ,,Krêgu’’, 28 wrzeœnia 1999 r.
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Zespó³ ,,Krêgu’’. Zdjêcie z kwietnia 2000 r.

powi¹zañ, a g³osowanie nad dorocznym sprawozdaniem redaktora naczelnego
nabra³o charakteru politycznego. W relacji z sesji, ,,Tygodnik’’ pisa³ o polemice
redaktora naczelnego [...] z radnym AWS Ryszardem Szablowskim, który zarzuci³
gazecie m.in. brak profesjonalizmu, ogólnikowoœæ, nieliczenie siê z konkurencj¹,
na co nie potrafi³ przedstawiæ konkretnych dowodów1. Czêste zmiany na
stanowisku redaktora naczelnego oraz jednoznacznie dominuj¹ca rola w³adz
miejskich w stosunkach z samorz¹dowym tygodnikiem powodowa³y, i¿ w opinii
publicznej ,,Kr¹g’’ by³ jednoznacznie kojarzony z Urzêdem Miejskim.
Na pocz¹tku 2000 r. po piêcioletniej przerwie na nowo zorganizowano
Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Nowosolskiego, a w kwietniu redakcja by³a wspó³organizatorem I Zjazdu Prasy Lokalnej Województwa
Lubuskiego.
,,Tygodnik Nowosolski’’. Pocz¹tki pisma zwi¹zane s¹ z dzia³alnoœci¹ Jerzego
Patelki w redakcji ,,Tygodnika Nowosolskiego’’, utworzonego przy Komitecie
Obywatelskim w Nowej Soli, a nastêpnie wydawanego przez NDK (patrz:
,,Tygodnik Kr¹g’’). Historia pisma zaczê³a siê dopiero po rozpoczêciu pod

1 - ,,Tygodnik Kr¹g’’ 2000, nr 18, s. 8.
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egid¹ samorz¹du edycji ,,Tygodnika Kr¹g’’ w lutym 1992 r. Wczeœniej,
w styczniu 1992 r. dom kultury wyda³ jeszcze ostatni 57 numer ,,Tygodnika
Nowosolskiego’’. Gdy w nastêpnym tygodniu z inicjatywy samorz¹du ukaza³o
siê kolejne wydanie lokalne, ale ze zmienionym tytu³em i now¹ numeracj¹,
Jerzy Patelka wyda³ w³asny ,,Tygodnik Nowosolski’’ jako numer 58 (z 14 II
1992). W piœmie nie komentowano skomplikowanej historii tego tytu³u.
By³o to jedyne wydanie tygodnika w 1992 r. W latach nastêpnych tygodnik
by³ wydawany sporadycznie: po jednym razie w roku 1993, 1995, 1996 i 1997,
cztery razy w 1994 r. i dwa razy w 1998 r.1 W styczniu 1999 r. Jerzy Patelka
zdecydowa³ siê na cotygodniow¹ edycjê. Nr 1(70) ,,Tygodnika Nowosolskiego’’
z podtytu³em ,,Pismo powiatu nowosolskiego’’ ukaza³ siê z dat¹ 28 stycznia
1999 r. Dziennikarskie doœwiadczenia wydawcy oraz znajomoœæ lokalnych
realiów pomaga³y w redagowaniu interesuj¹cego pisma. Wœród sta³ych
wspó³pracowników by³ m.in. Rafa³ Zapadka* z Gorzowa Wlkp. W tygodniku
znaczn¹ czêœæ materia³u stanowi³y teksty nadsy³ane przez gminnych korespondentów.
Pismo pocz¹tkowo wychodzi³o w nak³adzie 2 tys. egz., mia³o format A-4
i objêtoœæ 12-16 s. Redakcja mieœci³a siê przy ul. G³owackiego 12. Cz³onkowie
zespo³u sami zajmowali siê drukiem (w oparciu o sprzêt poligraficzny J. Patelki)
i kolporta¿em. Jednak po pó³ roku nak³ad spad³ do 900 egz., a powierzchnia
reklamowa ukszta³towa³a siê na poziomie 10 proc. ca³ej objêtoœci. Brak
œrodków na promocjê oraz na rozwiniêcie redakcji zmusi³ wydawcê do
zakoñczenia tej inicjatywy na numerze 31(100) z 26 sierpnia 1999 r .2
,,Wieœci z Siedliska’’. Do sierpnia 1999 r. pismo wydawane by³o przez
Gminny Oœrodek Kultury, a redaktorem naczelnym by³a dyrektor GOK
Agnieszka Krajewska. Po raz pierwszy pracownicy GOK wydali je w 1995 r.,
prosz¹c czytelników o propozycjê tytu³u. Numer drugi ukaza³ siê w paŸdzierniku
1995 r. ju¿ pod tytu³em ,,Z daleka i z bliska. Wieœci z Siedliska’’, który
funkcjonuje do dziœ. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 8 s., drukowane jest bez
dodatkowych kolorów (drukarnia Grafix w Nowej Soli), ma nak³ad 300 egz..
W 1998 r. w piœmie pojawi³ siê utrzymany w spokojnym tonie artyku³
o niemieckim przedsiêbiorcy z okolic Siedliska, który w czasie pi³karskich
mistrzostw œwiata wywiesi³ na swoim obiekcie flagê RFN. Sprawa ta by³a
nag³oœniona przez media ogólnopolskie, które niekiedy reagowa³y doœæ
nerwowo. Tymczasem lokalna gazeta da³a tytu³: ,,Afera polityczna, czy burza

1 - Celem wydawcy by³o zachowanie prawa do tytu³u, które wygas³oby, o ile tygodnik nie ukaza³by siê w ci¹gu roku. Rozmowa
z Jerzym Patelk¹, 5 paŸdziernika 1999 r.
2 - Byæ mo¿e brak szerszego poparcia dla ,,Tygodnika Nowosolskiego’’ zwi¹zany by³ z osob¹ jego wydawcy, a zarazem
redaktora naczelnego. Jerzy Patelka by³ w lokalnym œrodowisku znanym propagatorem idei liberalnych, cz³onkiem Unii
Polityki Realnej. Swoim pogl¹dom dawa³ wielokrotnie wyraz w publicystyce.
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w szklance wody’’ oraz komentarz: Nie mamy powodu czuæ siê zagro¿eni. Chyba
lepiej spojrzeæ na wszystko z dystansem1.
,,Wieœci’’ publikowa³y nie tylko sprawozdania z pracy instytucji samorz¹dowych, ale równie¿ reporta¿e o ¿yciu mieszkañców, materia³y z historii
gminy. Oprócz pracowników oœrodka kultury materia³y do pisma przygotowywali
tak¿e uczniowie.
Po wyborach samorz¹dowych w 1998 r. wœród radnych pojawi³y siê g³osy
kwestionuj¹ce sens istnienia gazety. Redakcja wydrukowa³a kupon, prosz¹c
czytelników o wyra¿enie w³asnej opinii. Nadsy³ane kupony i wyrazy poparcia
nie zmieni³y jednak pogl¹dów radnych2. Mimo zamieszczanych wywiadów
z samorz¹dowcami oraz intensywnych poszukiwañ reklamodawców, Oœrodek
Kultury nie otrzyma³ œrodków na dalsz¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹. W sierpniu
1999 r. ukaza³ siê nr 7/8 (35), po czym w edycji pisma nast¹pi³a kilkumiesiêczna
przerwa. Wznowienia wydawania ,,Wieœci’’ na pocz¹tku 2000 r. podjê³a siê
Biblioteka Gminna, a jej szefowa Renata Wygiera zosta³a redaktorem
naczelnym.
,,Wschowski Biuletyn Informacyjny’’. Pismo Samorz¹du Miasta i Gminy
Wschowa wydawane raz na miesi¹c (lub dwa miesi¹ce). Redaktorem naczelnym
jest dyrektor Muzeum W³adys³aw Czy¿yk. Pismo zawiera uchwa³y, komunikaty
i sprawozdania z dzia³alnoœci wschowskiego samorz¹du. Ukazuje siê od 31
marca 1999 r. Po wyborach samorz¹dowych w 1998 r. nowe w³adze zadecydowa³y
o utworzeniu informatora, nad którego funkcjonowaniem mia³a czuwaæ Rada
Programowa z³o¿ona z czterech radnych reprezentuj¹cych wszystkie ugrupowania istniej¹ce w Radzie. W praktyce okaza³o siê jednak, ¿e istnienie Rady
nie uniemo¿liwi burmistrzowi wykorzystania ,,Biuletynu’’ do krytyki dzia³añ
opozycyjnych radnych3. W maju 2000 r. pismo ukaza³o siê po raz dziesi¹ty.
,,Biuletyn’’ ma format A-4, objêtoœæ 12 s., druk offsetowy czarno-bia³y
(drukarnia w Gostyninie), nak³ad 1,5 tys. egz.
,,Wschowskie Wiadomoœci’’. Prywatna Gazeta Regionalna ukazuj¹ca siê na
terenie gmin: Wschowa, S³awa i Szlichtyngowa. Redaktor naczelny Jan
Zbigniew Wojciechowski by³ wczeœniej korespondentem ,,Tygodnika G³ogowskiego’’, ale w stycznia 2000 r. postanowi³ za³o¿yæ w³asn¹ gazetê. Po raz pierwszy
,,Wschowskie Wiadomoœci’’ ukaza³y siê na pocz¹tku stycznia 2000 r. w objêtoœci
czterech stron. Numer 1, który wyszed³ z dat¹ 1 lutego 2000 r., mia³ ju¿ 6 s.,
nastêpne wydania ukazywa³y siê co dwa lub co trzy tygodnie, w objêtoœci 8 s.
,,Wschowskie Wiadomoœci’’ s¹ redagowane w sposób daleki od profesjonalizmu.
1 - ,,Wieœci z Siedliska’’ 1998, nr 1, s. 1.
2 - Tam¿e 1999, nr 3, s. 7.
3 - Alicja Bogiel, Burmistrz pod obstrza³em, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 85, s. 5. Po wywiadzie jakiego burmistrz udzieli³
,,Biuletynowi’’, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wies³aw Ziêciak wyda³ oœwiadczenie, w którym uzna³ ten wywiad za
opluwanie oponentów politycznych i pogwa³cenie zasad idei biuletynu.
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Redaktor w swej publicystyce nie zawsze potrafi oddzieliæ komentarz od
informacji, co jest czêstym zjawiskiem w prasie sublokalnej1. Pismo mia³o
format A-4 i dodatkowy kolor na ok³adce. Wydawc¹ by³a Agencja Janexim Wschowa, ul. £azienna 6/5.

5. Powiat S³ubicki
,,Gazeta S³ubicka’’. Dwutygodnik Spo³eczno-Kulturalny. Po raz pierwszy
,,Gazeta S³ubicka’’ zosta³a wydana w 1991 r. metod¹ powielaczow¹ przez troje
s³ubiczan: Wies³awê Sitarz, Andrzeja Muszyñskiego i Piotra Kiedrowicza,
którzy dokonali te¿ s¹dowej rejestracji pisma w kwietniu 1991 r.2 Nastêpn¹
inicjatyw¹ wydawnicz¹ by³ ,,Biuletyn Informacyjny Urzêdu Miejskiego
w S³ubicach’’, z prze³omu 1992 i 1993 r., który jednak nie mia³ trwa³ego
charakteru. Na pocz¹tku 1993 r. w³adze S³ubic podjê³y rozmowy z redakcj¹
,,Gazety Lubuskiej’’ celem powierzenia wydawania lokalnego pisma profesjonalistom. Nr 1 ,,Gazety S³ubickiej’’ ukaza³ siê z dat¹ 1 marca 1993 r. opatrzony
artyku³em inauguracyjnym burmistrza. By³ to comiesiêczny dodatek weekendowy do ,,Gazety Lubuskiej’’ w formacie 25 x 35 cm i objêtoœci 8 s. Druk
czarno-bia³y z dodatkowym kolorem na pierwszej stronie, papier gazetowy,
grafika wed³ug standardów w ,,Gazecie Lubuskiej’’. Pismo redagowane by³o
przez zawodowych dziennikarzy przy pomocy pracowników Urzêdu Miejskiego
w S³ubicach: Marcina Jab³oñskiego, Andrzeja Muszyñskiego i Aleksandry
Piaseckiej. £¹cznie ukaza³o siê 36 numerów.
Po wyborach samorz¹dowych w 1994 r. nowi radni próbowali ,,wyprowadziæ
gazetê z urzêdu’’3, og³aszaj¹c dwukrotnie konkurs na prowadzenie pisma.
W grudniu 1995 r. funkcjê redaktora naczelnego powierzono radnemu Piotrowi
Kiedrowiczowi (od 1998 r. w Unii Wolnoœci), a formalnym wydawc¹ pisma
zosta³ S³ubicki Dom Kultury (SMOK). Sekretarzem redakcji by³ Andrzej
Muszyñski (dyrektor SMOK), a wiceburmistrz Marcin Jab³oñski reprezentowa³
w kolegium redakcyjnym urz¹d miejski. Tak odnowiona ,,Gazeta S³ubicka’’
ukaza³a siê w formie numeru zerowego z dat¹ 16 lutego 1996 r. jako
Dwutygodnik Spo³eczno - Kulturalny. Pismo drukowano na papierze offsetowym,
od czerwca 1996 r. mia³o kolorow¹ ok³adkê kredow¹. Format pozosta³ ten
1 - W numerze 6 (8) z 2000 r. relacjonuj¹c przebieg burzliwej sesji Rady Miejskiej anonimowy autor ju¿ w tytule jednoznacznie
okreœla³ swoje stanowisko wobec opisywanych wydarzeñ: Kompromitacja Komisji Rewizyjnej i prywata przewodnicz¹cego
Rady. W artykule tym, po przytoczeniu zarzutów stawianych przewodnicz¹cemu Rady, autor tekstu pisa³: Po tym oœwiadczeniu
przewodnicz¹cy zacz¹³ t³umaczyæ siê ze swoich poczynañ, doœæ mêtnie. Faktem jednak jest, ¿e w ten sposób
przewodnicz¹cemu postêpowaæ nie wolno.
2 - ,,Gazeta S³ubicka’’ 1999, nr 4, s. 1.
3 - ,,Gazeta S³ubicka’’ styczeñ 1996, s. 1. By³ to ostatni, 36 numer pisma wydawanego wraz ,,Gazet¹ Lubusk¹’’.

Adres redakcji: S³ubice 69-100, ul. 1 Maja 1

sam, a objêtoœæ waha³a siê od 12 do 24 s. Przed rozpoczêciem edycji ustalono,
¿e urzêdowa dotacja bêdzie taka sama jak w okresie redagowania pisma przez
,,Gazetê Lubusk¹’’.
Pismo nawi¹za³o œcis³¹ wspó³pracê z samorz¹dami Górzycy i Oœna1.
W pierwszych numerach dokoñczono prezentacjê radnych z ,,lubuskich’’ wydañ
,,Gazety’’, przedstawiano tak¿e kolejne so³ectwa gminy S³ubice. Informacje
gminne podawano pod winietami, którymi by³y herby miejscowoœci. Ciekawie
redagowana by³a rubryka ,,K¹cik konsumenta’’ odnotowuj¹ca g³osy czytelników.
Na stronie drugiej zagoœci³ krótki felieton, na trzeciej prezentowano sylwetki
znanych s³ubiczan. Pierwsz¹ stronê wykorzystywano do publikacji efektownych
kolorowych zdjêæ i reklam oraz zapowiedzi artyku³ów zamieszczonych wewn¹trz
numeru.
Redakcja informowa³a na bie¿¹co o budowie Collegium Polonicum,
o dzia³alnoœci Euroregionu. Du¿o miejsca poœwiêcano sprawom, które by³y
promocj¹ S³ubic: np. ,,Dni Olimpijczyka - S³ubice 97’’, wizyta premiera
W³odzimierza Cimoszewicza, wywiad z wojewod¹ gorzowskim Zbigniewem
Faliñskim - s³ubiczaninem2.
W 1998 r. po wyborach samorz¹dowych sytuacja zespo³u redakcyjnego uleg³a
zmianie. Rok wczeœniej na stanowisko wicewojewody powo³any zosta³ Marcin
Jab³oñski. Nowe w³adze samorz¹dowe, nie zwi¹zane z Uni¹ Wolnoœci, mog³y
krytyczniej przygl¹daæ siê pracy redakcji3. Niepokój redaktora naczelnego
1 - W³adze samorz¹dowe Oœna dofinansowywa³y ,,Gazetê’’, co czêsto spotyka³o siê z krytyk¹ oœniañskiej ,,Ma³ej Ojczyzny’’.
2 - ,,Gazeta S³ubicka’’ 1996 nr 8, nr 9.
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wywo³a³ brak dotacji do ,,Gazety S³ubickiej’’ w bud¿ecie na 1999 r. W marcu
Piotr Kiedrowicz otrzyma³ wymówienie z pracy. Przed odejœciem opublikowa³
zaskakuj¹cy artyku³ To nie Prima Aprilis..., rozpoczynaj¹cy siê od s³ów: Drodzy
czytelnicy! Niestety nadszed³ czas po¿egnania siê z Wami. Z dniem 1 kwietnia
z braku zabezpieczenia finansowego na wydawanie ’’Gazety S³ubickiej’’ zostaje
rozwi¹zana skromna dwuosobowa redakcja1. Autor zarzuca³ w³adzom miasta,
¿e zwiêkszaj¹ sobie wydatki na p³ace, a oszczêdzaj¹c na gazecie, niwecz¹
dorobek wielu ludzi.
Okaza³o siê jednak, ¿e w³adze nie zamierza³y rezygnowaæ z ,,Gazety’’. Zarz¹d
miasta wprowadzi³ do bud¿etu poprawki zatwierdzone przez Radê. Na ,,Gazetê
S³ubick¹’’ przeznaczono w 1999 r. 32 tys. z³., redaktorem naczelnym pisma
zosta³a Eliza Jakimiuk, studentka kulturoznawstwa na poznañskim UAM,
wspó³pracuj¹ca wczeœniej ze s³ubick¹ ,,Gazet¹ Powiatow¹’’. Sekretarzem
redakcji by³ Andrzej Gromadziñski. Nowy numer 5 (100) ,,Gazety S³ubickiej’’
ukaza³ siê po ponad miesiêcznej przerwie, z dat¹ 14 maja 1999 r. W artykule
wyjaœniaj¹cym redakcja krytykowa³a poprzedniego redaktora naczelnego za
opublikowanie tekstu o zakoñczeniu wydawania pisma. Wypomniano tak¿e
,,skostnia³¹ formu³ê’’ dotychczas redagowanej gazety.
Nowa redakcja ,,Gazety S³ubickiej’’ podjê³a œciœlejsz¹ wspó³pracê z w³adzami
samorz¹dowymi. Oprócz informacji z urzêdów, redagowanych przy pomocy
korespondentów z urzêdów w Oœnie i Górzycy, rozpoczêto tak¿e prezentacjê
radnych. Kontynuowano omawianie dzia³alnoœci Zwi¹zku Gmin, przenosz¹c
te zagadnienia z ostatniej strony do œrodka wydania. Dwie strony poœwiêcano
na sprawy starostwa powiatowego i powiatu. Pod winiet¹ ,,Wieœci powiatowe’’
ukazywa³y siê informacje z piêciu gmin opatrzone ich herbami.
W latach 1999-2000 w s³ubickim dwutygodniku reklamy najczêœciej stanowi³y
ok. 10 proc. ogólnej powierzchni. Niewiele by³o reporta¿y, dominowa³a
tematyka samorz¹dowa, szczególnie prezentacje przedstawicieli w³adz. Nak³ad
pisma wynosi³ ok. 1200 egz.
,,Kurier S³ubicki’’. Dwutygodnik Powiatu S³ubickiego wydawany od 17 marca
2000 r. przez Firmê Us³ugowo-Handlow¹ Omega-Press Jana Pilczuka.
Redaktorem naczelnym jest Tomasz Stefañski, student kulturoznawstwa
Uniwersytetu Viadrina. Wydanie pierwszego numeru poprzedzi³y d³ugotrwa³e
przygotowania, rozpoczête ju¿ w marcu 1999 r. Grupa s³ubickich dzia³aczy
zwi¹zanych z AWS i UW po pora¿ce wyborczej przyst¹pi³a do organizowania
stowarzyszenia ,,Nasz Powiat S³ubicki’’. Procedury rejestracyjne stowarzyszenia

3 - Mimo przynale¿noœci partyjnej redaktora naczelnego do Unii Wolnoœci ,,Gazeta S³ubicka’’ nie by³a zdominowana przez
politykê. Opiniê tak¹ wyrazili tak¿e redaktorzy ogólnopolskiego pisma samorz¹dowego ,,Wspó³nota’’, wyró¿niaj¹c
,,Gazetê’’ za jej apolityczny charakter. ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 115, s. 21.
1 - ,,Gazeta S³ubicka’’ z 26 marca 1999, nr 4, s. 1.
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przeci¹ga³y siê z powodu interwencji przedstawicieli starostwa powiatowego,
jednak w marcu 2000 r., równo rok po pierwszym zebraniu za³o¿ycielskim
postanowiono rozpocz¹æ edycjê dwutygodnika1. Wraz z wydaniem pierwszego
numeru pisma, otwarty zosta³ lokal redakcji przy ul. Mickiewicza 21/4.
W uroczystoœci brali udzia³ m.in. wicewojewoda lubuski Marcin Jab³oñski ze
S³ubic. Obecnoœæ tego polityka, a tak¿e artyku³y pos³a Jerzego Wierchowicza
oraz oœwiadczenia klubu radnych UW, mog¹ sugerowaæ, i¿ pismo jest ideowo
zwi¹zane z Uni¹ Wolnoœci, choæ tematyka polityczna stanowi margines
publicystyki ,,Kuriera’’. Dominuj¹ relacje z wydarzeñ spo³eczno-kulturalnych.
Sta³¹ pozycj¹ jest drukowana w odcinkach powieœæ, której akcja osadzona jest
w miejscowych realiach. Jej autorem jest pracownik Uniwersytetu Viadrina.
Pismo drukowane jest w zielonogórskiej drukarni ,,Lubpressu’’, w czterech
kolorach na pierwszej i ostatniej stronie. Ma format 31,5 x 42 cm i objêtoœæ
12-16 s. Po pierwszych piêciu wydaniach ,,Kuriera’’ uruchomiono oddzia³
redakcji w Oœnie, zmniejszono te¿ cenê gazety z 1,50 z³ do 95 gr.
,,Ma³a Ojczyzna’’. Pismo Stowarzyszenia Forum Sympatyków - Oœno 2002.
Pierwszy numer miesiêcznika ukaza³ siê we wrzeœniu 1996 r. W artykule
inauguracyjnym redakcja zapowiada³a, ¿e powo³ane niedawno Stowarzyszenie
bêdzie nawi¹zywa³o do tradycji lokalnych towarzystw dzia³aj¹cych na rzecz
kultury i rozrywki2. Jednak fakt, ¿e przedstawiciele w³adz miejskich wycofali
siê z tej inicjatywy sugerowa³, i¿ cz³onkom Stowarzyszenia chodzi³o nie tylko
o kulturê. Przypuszczenie to potwierdza analiza felietonów, które stanowi³y
g³ówny orê¿ w walce z lokalnymi w³adzami. By³y to cykle: ,,Tak to widzê’’,
,,Czy to jest polityka’’,3 ,,FELIETON nie tylko ¿ó³ci¹ pisany’’, ,,Ja Wójt wam
to mówiê...’’4.
Du¿¹ wartoœæ historyczn¹ mia³y artyku³y z dziejów Oœna i okolic, a tak¿e
cykle prezentuj¹ce znanych mieszkañców miasta (zaczêto od najstarszych)
oraz instytucje u¿ytecznoœci publicznej. Na uwagê zas³uguj¹ publikacje
Zygmunta Bienisza, Doroty Kiewro, Karoliny Andrzejewskiej. ,,Ma³a Ojczyzna’’
promowa³a Oœno poprzez ukazywanie jego atrakcji turystycznych oraz
przytaczaj¹c argumenty za powiatem. W czêœci informacyjnej gazeta wykorzystywa³a swoje walory graficzne (wysoka jakoœæ druku, kolorowe zdjêcia) do
zobrazowania bie¿¹cych wydarzeñ z miasta i gminy. Od koñca 1997 r. w piœmie
coraz czêœciej pojawia³y siê krytyczne teksty dotycz¹ce w³adz lokalnych. ,,Ma³a
1 - ,,Kurier S³ubicki’’ 2000, nr 1, s. 1 - 3.
2 - ,,Ma³a Ojczyzna’’ 1996, nr 1, s. 2.
3 - Cykl ten zapocz¹tkowa³ w nr 13/1997 redaktor naczelny, kwestionuj¹c epitet ,,czerwonej’’ gazety, który pojawia³ siê
w odniesieniu do ,,Ma³ej Ojczyzny’’: [...] akurat nikt z trojga pokazanych na naszych ³amach kandydatów na pos³ów nie
reprezentowa³ lewicowej orientacji - pisa³ P. Westwalewski.
4 - W ostatnim z felietonów anonimowy autor, krytykuj¹c burmistrza za stan ulic, pisa³: A mo¿e by tak u¿ytkownik samochodu [tu
dok³adne dane pojazdu] ruszy³ d... z fotela i pofatygowa³ siê raz w tygodniu pieszo po wszystkich uliczkach i chodnikach.
,,Ma³a Ojczyzna’’ 1997, nr 5, s. 7.
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Ojczyzna’’ mia³a pomóc Stowarzyszeniu w skutecznym przeprowadzeniu
kampanii wyborczej. Grupa sympatyków lewicy zwi¹zana z pismem nie zdo³a³a
jednak odnieœæ sukcesu w wyborach samorz¹dowych. Mimo to ,,Ma³a Ojczyzna’’
ukazywa³a siê nadal. Dopiero po wydaniu nr 3 (28) z 30 marca 1999 r. edycja
pisma zosta³a zawieszona. Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 8-12 str., kolorow¹
ok³adkê kredow¹. Sk³ad i druk odbywa³ siê w Gorzowie Wlkp. Redaktorem
naczelnym by³ Pawe³ Westwalewski, a sekretarzem redakcji Teresa Twardowska.
,,Pluskwa’’. Gazetka redagowana przez uczniów Szko³y Podstawowej
w Golicach (gm. S³ubice), wydawana od 1997 r. Do koñca 1999 r. ukaza³o siê
18 numerów. Redaktor naczelny: Jadwiga Pietrow, emerytowana polonistka1.
Gazetka ukazuje siê w formacie A-4, nak³ad 50 egz. Ma charakter nie tylko
szkolny, ale i œrodowiskowy, poniewa¿ podejmuje tematykê so³ectwa Golice.
W 1999 r. redakcja pisma zdoby³a I miejsce w konkursie dla gazetek szkolnych
,,O Pa³uckie Pióro’’.

6. Powiat strzelecko - drezdenecki
,,Drezdenko’’. Pismo ukazuj¹ce siê w Drezdenku od 1983 r. Pocz¹tkowo by³
to organ Miejsko-Gminnej Rady PRON. Format A-4, 8 s. objêtoœci i nak³ad
1-2 tys. egz. Na pierwszej i ostatniej stronie dodatkowy kolor. Druk odbywa³
siê w Drezdenku. Wydawc¹ by³ Urz¹d Miejsko-Gminny i Biblioteka Publiczna,
a przewodnicz¹cym kolegium redakcyjnego Józef Cabaj* 2. Obok niego g³ównym
publicyst¹ pisma by³ Zygmunt Marcinkowski, w nastêpnych latach sporo
tekstów zamieœcili tu tak¿e: Franciszek Graœ, Stanis³aw Talarczyk, Edward
Urban*. W 1983 r. ukaza³y siê trzy wydania ,,Drezdenka’’, tyle samo w 1984
r., a w 1985 i w 1986 r. po dwanaœcie. Wydawanie pisma finansowano
z prenumeraty, któr¹ wp³aca³y z góry lokalne przedsiêbiorstwa3.
W numerze 1 z lutego 1983 r. dominowa³y d³ugie wyst¹pienia radnych
i cz³onków PRON. W nastêpnych wydaniach, zw³aszcza w 1984 (rok wyborów
do rad narodowych) szczególnie du¿o by³o materia³ów o dzia³alnoœci Rady
Narodowej. W 1985 r. w ka¿dym wydaniu publikowano notki biograficzne
w cyklu ,,Ludzie 40-lecia’’. Pismo zwiêkszy³o sw¹ objêtoœæ: od 1985 r. - 12 s.,
od 1987 r. - 16 s. W 1987 r. publikowano w odcinkach dwie powieœci: kryminaln¹
Janusza Olczaka i m³odzie¿ow¹ Roberta Zaborowskiego. Poza wiadomoœciami
urzêdowymi, publikowano tak¿e relacje sportowe, artyku³y historyczne, wiersze.
1 - ,,Gazeta S³ubicka’’ 1999, nr 7, s. 9.
2 - Rozmowa z Józefem Cabajem, 22 grudnia 1999 r.
3 - ,,Drezdenko’’ 1988, nr 6.
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Szczególny charakter mia³ udzia³ redakcji w dokumentacji dziejów lokalnych instytucji i organizacji, które
w latach 1985-88
obchodzi³y swoje
czterdziestolecie.
W 1987 r. w ,,Drezdenku’’ pojawi³y
siê pierwsze informacje o koœciele.
W 1988 r. redakcja
poda³a wiadomoœæ
o strajku w miejscowym przedsiêbiorstwie i choæ póŸniej informacjê tê
dementowa³y w³adze partyjne, to jednak osoby redaguj¹ce wykaza³y
dziennikarski instynkt, daj¹c ten
materia³ na pierw- Winieta tytu³owa ,,Drezdenka’’ z lat osiemdziesi¹tych
sz¹ stronê1. Nie
mo¿na jednak braæ tego za przejaw opozycyjnoœci gazety. W ,,Drezdenku’’
jeszcze w 1989 r. ukazywa³y siê obszerne materia³y o obchodach œwiêta ORMO,
konferencji PZPR oraz o œwiêcie 22 Lipca.
W 1990 r. redakcja nawi¹za³a kontakty z warszawskimi fundacjami
wspieraj¹cymi lokalne inicjatywy, a wydawc¹ pisma zosta³a za³o¿ona w styczniu
1990 r. Oficyna Wydawnicza ,,Ziuk’’. Jej za³o¿ycielem by³ Józef Cabaj, który
prowadzi³ to przedsiêwziêcie na zasadzie samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej. Oficyna nie zatrudnia³a pracowników, nie posiada³a te¿ w³asnego zaplecza
technicznego. Mimo ¿e nowy podtytu³ Dwutygodnik Spo³ecznoœci Drezdeneckiej
sugerowa³ wiêksz¹ czêstotliwoœæ, to jednak nie zdo³ano utrzymaæ nawet cyklu
miesiêcznego. O k³opotach finansowych pisma œwiadczy m.in. fakt, ¿e wydanie
datowane na 1 luty - 15 marca 1990 r. posiada³o numeracjê 3, 4, 52. Nie
1 - W numerze 10/1988 redakcja t³umaczy³a, ¿e wiadomoœæ tê uzyskano podczas plenum Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR.
2 - Grzegorz Graliñski, Prasa w okresie powojennym, ,,Ziemia Strzelecka’’ 1998, nr 14, s. 18-20.
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udawa³o siê na bie¿¹co podawaæ informacji ani komentarzy. Do paŸdziernika
1993 r. ukaza³o siê dwadzieœcia wydañ tego pisma. Dla jego inicjatora,
szczególnie dotkliwy by³ brak pomocy finansowej z urzêdu, który w tym czasie
wydawa³ w³asn¹ gazetê1.
W 1993 r. wydawca ,,Drezdenka’’ licz¹c na wprowadzenie reformy powiatowej,
wznowi³ edycjê pisma w nieco zmodyfikowanej formie. Nr 1 (101) z 15 listopada
1993 r. mia³ tytu³: ,,Drezdenko. Gazeta Powiatowa’’ i podtytu³: Niezale¿ny
Dwutygodnik Regionalny. Zasiêg: Dobiegniew, Drawsko, Drezdenko, Krzy¿
Wlkp., Stare Kurowo, Strzelce Krajeñskie, Zwierzyn. Format A-4, objêtoœæ 12
s., druk czarno-bia³y z dodatkowym kolorem na pierwszej i ostatniej stronie.
Wydawc¹ by³a spó³ka z o. o. Ejma-Pol z pobliskiego Trzebicza. Druk i ³amanie
odbywa³o siê w firmie Profi-Druk w Drezdenku, dziêki temu gazeta zachowa³a
graficzne podobieñstwo do pisma z lat 1983-90. Sk³ad redakcji nie uleg³
zmianie, Józef Cabaj by³ redaktorem naczelnym, jego zastêpcami byli Zygmunt
Marcinkowski i Zenon Klimczyk. Zdzis³aw Szproch by³ sekretarzem redakcji,
a Jaros³aw Wachnowski redaktorem technicznym. Korespondentem gminnym
z Dobiegniewa by³ Jan Nikonor, a ze Zwierzyna Marian Chodór. W artykule
wstêpnym wskazywano na przyk³ady tych gazet lokalnych z ró¿nych stron kraju,
które w ostatnich latach potrafi³y rozwin¹æ siê w profesjonalne firmy wydawnicze.
W odnowionym piœmie zwiêkszono iloœæ materia³ów z gmin, zw³aszcza ze
Strzelec Krajeñskich. Do nr 8 (110) z 14 czerwca 1994 r. pismo mia³o podtytu³
Niezale¿ny Dwutygodnik Regionalny, potem Niezale¿ne czasopismo regionalne.
Gazeta Powiatowa.
,,Drezdenko’’ jednoznacznie okreœli³o siê jako pismo opozycyjne w stosunku
do w³adz miejskich wywodz¹cych siê z ,,Solidarnoœci’’2. W okresie przedwyborczym w 1994 r. pismo sprzyja³o SLD3, czego przejawem by³a m.in. walka
z konkurencyjn¹ ,,Gazet¹ Drezdeneck¹’’. Obie gazety by³y drukowane w tej
samej drukarni, co w jednym przypadku zaowocowa³o sytuacj¹ konfliktow¹,
której opis mo¿e byæ dobrym przyczynkiem do charakterystyki warunków
funkcjonowania gazet w ma³ych miasteczkach. W czerwcu 1994 r. nauczycielka
Danuta Bia³as* zamierza³a opublikowaæ w ,,Drezdenku’’ artyku³ polemiczny do
informacji zamieszczonych w ,,Gazecie Drezdeneckiej’’. Tymczasem: [...]
sk³adany artyku³ ,,Grunt to samouwielbienie’’ w drukarni zosta³ przed ukazaniem
siê drukiem samowolnie przeczytany przez Edwarda Urbana, redaktora naczelnego
czasopisma samorz¹dowego ,,Gazeta Drezdenecka’’ i jednoczeœnie cz³onka
Zarz¹du Miasta i Gminy Drezdenko. Uzna³ materia³ za krytyczny wobec w³adz

i zarz¹du. W rozmowie telefonicznej za¿¹da³ od autorki rezygnacji z publikacji.
Wobec odmowy zosta³a wywarta presja na drukarniê, której w³aœciciele obawiaj¹c
siê represji ze strony miejsko-gminnych w³adz Drezdenka, nie podjêli ryzyka
publikowania materia³u w niniejszym numerze1. Redaktor naczelny ,,Gazety
Drezdeneckiej’’ zaprzeczy³ tej wersji, przyznaj¹c jednak, ¿e prosi³ D. Bia³as,
jako nauczycielkê i prezesa miejscowego zarz¹du ZNP, aby zrezygnowa³a
z fa³szywej informacji o rzekomym przeznaczeniu przez Radê Miejsk¹ w Drezdenku
znacznej kwoty na potrzeby chóru Zespo³u Szkó³ im S. ¯eromskiego. Artyku³
D. Bia³as pokaza³ mu z w³asnej inicjatywy jeden z zecerów drezdeneckiej
drukarni2. Ostatecznie tekst D. Bia³as ,,zdjêty’’ z numeru ukaza³ siê w formie
odbitej na ksero kartki jako wk³adka do tego¿ numeru ,,Drezdenka’’. Gazetê
wydano na trzy dni przed wyborami, a kandyduj¹cy w swoich okrêgach
burmistrz oraz autorka wywiadu uzyskali mandaty radnych.
Mimo powyborczych zmian w Radzie Miejskiej J. Cabaj nie zdo³a³ zrealizowaæ
swoich planów po³¹czenia ,,Drezdenka’’ z ,,Gazet¹ Drezdeneck¹’’. Przej¹³ wiêc
od spó³ki z Trzebicza prawa do ,,Drezdenka’’ i od nr 114 z 17 paŸdziernika

1 - J. Cabaj pisa³ o tym doœæ emocjonalnie w artykule ,,Gazeta Drezdenecka’’ przyk³adem niegospodarnoœci w³adz miejskich’’
(nr 4/100 z wrzeœnia 1993 r.): Sk³adane przez redakcjê ,,Drezdenka’’ ró¿norodne oferty wspó³pracy wydawniczej w ramach
czasopisma ,,Drezdenko’’, z uporem maniackim by³y odrzucane przez w³adze miejskie [pisowniaa oryginalna].
2 - Promocja ,,Gazety Powiatowej’’, ,,Drezdenko. Gazeta Powiatowa’’ 1994, nr 4, s. 1-8.
3 - ,,Drezdenko’’ 1994, nr 5, s. 1.

1 - Cytat za ,,Ziemi¹ Gorzowsk¹’’ z 2 maja 1996 r. Autor felietonu z cyklu ,,Diariusz Gorzowski’’ ubolewa³, ¿e redakcja
,,Drezdenka’’ nie zdecydowa³a siê zg³osiæ sprawy do prokuratury (ach te gminne uk³ady), wskazuj¹c na naruszenie prawa:
t³umienie krytyki prasowej i ingerencjê drukarni w treœæ wydawnictwa.
2 - Edward Urban, Litoœæ i trwoga, ,,Gazeta Drezdenecka’’ 1996, nr 4, s. 1-2. Tam te¿ krótki artyku³ Bezskuteczne j¹trzenie,
o autorach tekstów opublikowanych na ten temat w ,,Ziemi Gorzowskiej’’ i ,,Drezdenku’’.
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1994 r. wydawc¹ pisma by³a znów Oficyna Wydawnicza ,,ZIUK’’. Gazeta
zachowa³a dotychczasow¹ objêtoœæ i szatê graficzn¹, jednak jej tematyka
zosta³a zdominowana przez politykê. Taki charakter mia³y te¿ ,,Rozwa¿ania
dziadka Anzelma’’, bêd¹ce komentarzem do aktualnej sytuacji politycznej.
Pisano g³ównie o konfliktach w radzie, prezentowano stanowiska radnych.
Nowym autorem tekstów by³ Zenon Klimczyk.
Pismo ukazywa³o siê nieregularnie. W 1994 r. (od paŸdziernika) ukaza³o
siê trzy razy, w 1995 r. dziewiêæ. W ka¿dym z tych numerów na pierwszej
stronie w artykule Od wydawcy, J. Cabaj opisywa³ k³opoty zwi¹zane ze
sfinansowaniem gazety. Widaæ te¿ by³o po og³oszeniach, ¿e redaktor podejmuje
wszechstronne starania o zdobycie funduszy na dzia³alnoœæ1. Nie uda³o siê
uzyskaæ œrodków od tarnowskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, z którym
J. Cabaj zwi¹za³ siê od 3 numeru ,,Drezdenka’’ z 1994 r. Znamienne by³o
zamieszczenie w piœmie wypowiedzi Walerego Pisarka z Oœrodka Badañ
Prasoznawczych w Krakowie, który stwierdzi³: prasa finansowana z funduszy
publicznych - to nie jest zdrowa sytuacja. Fundusze te nie powinny byæ
wykorzystywane na cele medialne. Pod t¹ wypowiedzi¹ redaktor ,,Drezdenka’’
wymienia³ tytu³y gazet samorz¹dowych z najbli¿szej okolicy. Wydawca stara³
siê o œrodki na sw¹ dzia³alnoœæ w ró¿ny sposób. Numer 4 z 8 lipca 1995 r.
wyda³ za pieni¹dze radnych z opozycji, którzy chcieli odwo³aæ zarz¹d miasta.
Numer 6 ukaza³ siê z podtytu³em Monitor Drezdenecki i z odrêbn¹ numeracj¹
pocz¹tkow¹ (nr 1). Numer 7 ,,Drezdenka’’, wydany w listopadzie, a¿ dwie
strony poœwiêca³ Aleksandrowi Kwaœniewskiemu, wewn¹trz znajdowa³a siê te¿
kolorowa reklamówka kandydata na prezydenta.
Wydawnictwo J. Cabaja nie mia³o œrodków na utrzymanie regularnego
pisma. W 1996 r. ,,Drezdenko’’ ukaza³o siê cztery razy, w 1997 r. piêæ2, w 1998
i w 1999 r. po dwa razy. Objêtoœæ pisma zmniejszy³a siê do czterech stron (z
tego jedn¹ lub dwie strony zajmowa³y reklamy). Obok winiety pojawi³a siê
mapka rejonu drezdeneckiego, wszystkie strony posiada³y pe³ny kolor. Od
1997 r. pismo zawiera³o oœmiostronicowy kolorowy dodatek ,,Nasza Gazeta
Powiatowa’’, zarejestrowany s¹downie jako odrêbny tytu³. Na podobnej
zasadzie ukazywa³y siê jeszcze dwa okolicznoœciowe pisma: ,,W Dorzeczu
Trzech Rzek’’ (od lipca 1996 r.) i ,,Œcie¿kami Historii’’. Wszystkie sygnowane
by³y przez Oficynê Wydawnicz¹ ,,ZIUK’’ Józefa Cabaja (Drezdenko, ul.
Marsza³kowska 30/4). Opracowaniem graficznym zajmowa³ siê Z. Marcinkowski. W ramach swej dzia³alnoœci edytorskiej J. Cabaj podejmowa³ te¿ wiele
przedsiêwziêæ promuj¹cych miasto i wydawnictwo. W czerwcu 2000 r.
zorganizowa³ w Drezdenku sesjê warsztatowo-promocyjn¹ Polskiego Stowa1 - W 1995 r. og³oszenia zajmowa³y od 25 do 33 proc. pisma. W numerze 8 na reklamy poœwiêcono ca³¹ pierwsz¹ stronê.
Jednoczeœnie pismo zawiera³o ró¿nego rodzaju wk³adki reklamowe.
2 - Ostatni nr z 1997 r. ukaza³ siê w kolorze, na papierze kredowym.
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rzyszenia Prasy Lokalnej z udzia³em 40 dziennikarzy z gazet lokalnych z ca³ej
Polski1.
,,Gazeta Drezdenecka’’. Czasopismo Samorz¹dowe Rady Miejskiej w Drezdenku. Pismo powsta³o wiosn¹ 1993 r. z inicjatywy grupy radnych i przy
poparciu burmistrza. Redaktorem naczelnym zosta³ Edward Urban*, dyrektor
LO, cz³onek zarz¹du miasta. W sk³ad pierwszego zespo³u redakcyjnego weszli
m.in. Jerzy Hajduga, Ludwik Lipnicki, Stefan Maciaszek, Zygmunt Marcinkowski, Wies³aw Pietruszak, Zdzis³aw Szproch. Mia³ to byæ miesiêcznik (nr
1 datowany by³ za maj-czerwiec 1993 r.), jego inicjatorzy z pewnoœci¹ zostali
zdeterminowani do dzia³ania przez opozycyjnie nastawione ,,Drezdenko’’ oraz
zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe, choæ oficjalnie mówi³o siê o potrzebie
powo³ania organu prasowego z powodu spodziewanej reformy powiatowej2.
Pismo nie zajmowa³o siê tzw. wielk¹ polityk¹, jednak udostêpnia³o swe ³amy
dla publikacji pos³a Unii Wolnoœci Jerzego Wierchowicza. Przed wrzeœniowymi
wyborami bez komentarza zaprezentowano kandydatów do parlamentu.
Najwiêcej miejsca poœwiêcano sprawom samorz¹dowym, a w pierwszych
wydaniach tak¿e kwestii powo³ania powiatu drezdeneckiego.W 1993 r. ukaza³o
siê siedem wydañ gazety, w latach 1994-95 szesnaœcie. W 1995, po zmianie
burmistrza, nast¹pi³a kilkumiesiêczna przerwa w wydawaniu pisma. Z redakcji
odszed³ Edward Urban, a jego miejsce zaj¹³ Maciej Zdziarski (maturzysta,
póŸniej student dziennikarstwa). Od 1996 r. pismem znów kierowa³ E. Urban.
Gazeta mia³a charakter bardziej publicystyczny ni¿ informacyjny. Jej rola
w stosunku do ,,Drezdenka’’ oraz wobec w³adz miejskich zosta³a jednoznacznie
okreœlona w okresie konfliktu, jaki powsta³ w maju 1996 r., po tym jak
,,Drezdenko’’ zarzuci³o redaktorowi naczelnemu ,,Gazety’’ ingerencjê w materia³
redakcyjny przygotowywany w drukarni. W odpowiedzi ,,Gazeta’’ opublikowa³a
obszerny artyku³ Nawiedzonym pod rozwagê, w którym obok polemiki z tekstami
swoich adwersarzy, przedstawiony zosta³ pogl¹d na temat roli samorz¹dowego
pisma: ,,Gazeta Drezdenecka’’ jako samorz¹dowa jest zobligowana do publikowania materia³ów w g³ównej mierze informacyjnych, nie zaœ krytycznych.
Rada, finansuj¹c gazetê, nie mo¿e podcinaæ ga³êzi, na której siedzi3.
,,Gazeta Drezdenecka’’ prezentowa³a uchwa³y rady, cykle wspomnieniowe
mieszkañców miasta, relacje sportowe, próby literackie. W latach 1996-97
objêtoœæ pisma wynosi³a 16 s., a sprawy samorz¹dowe nie zdominowa³y pisma.

1 - Zbigniew Borek, Presja prasy, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 142, s. 3.
2 - ,,Gazeta Drezdenecka’’ 1998, nr 10, s. 2.
3 - ,,Gazeta Drezdenecka’’ 1996, nr 4, s. 6. Polemika z ,,Drezdenkiem’’ i ,,Ziemi¹ Gorzowsk¹’’ podejmowana by³a jeszcze
w ,,Gazecie Drezdeneckiej’’ wielokrotnie. Patrz artyku³y: Bardzo szara eminencja, Kto nastêpny, G³os odsieczy i (nie)prawdy,
R: 1997, nr 5 s. 9. Konflikt redaktorów naczelnych ,,Drezdenka’’ i ,,Gazety Drezdeneckiej’’ dwukrotnie znalaz³ swój fina³
w s¹dzie.
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Od 1997 r. zaczê³y pojawiaæ siê og³oszenia, zwiêkszy³a siê iloœæ materia³ów
sportowych, a w 1998 r. rozpoczêto publikacjê informacji z USC. W 1998 r.
pojawi³y siê te¿ relacje na temat dzia³añ w³adz w sprawie powiatu drezdeneckiego1. Jednoczeœnie latem pismo rozpoczê³o kampaniê wyborcz¹ radnych,
prezentuj¹c ich zdjêcia i notki biograficzne, a w numerze przedwyborczym Z.
Szproch przeprowadzi³ d³ugi wywiad z redaktorem naczelnym ,,Gazety
Drezdeneckiej’’, równie¿ kandyduj¹cym do Rady. Od sierpnia 1998 r.
wprowadzono pe³ny kolor na pierwszej i ostatniej stronie.
Po wyborach samorz¹dowych przerwano wydawanie ,,Gazety’’. Jej redaktor
naczelny ju¿ na pierwszej sesji nowej Rady próbowa³ bez powodzenia sk³oniæ
radnych do podjêcia decyzji w tej sprawie. Z kolei radni zarzucali gazecie
stronniczoœæ, zw³aszcza w okresie przedwyborczym.
Redaktorem naczelnym zosta³a Danuta Bia³as*, a redaktorem technicznym
Jaros³aw Wachnowski. Pismo nie zmieni³o swej szaty graficznej, za to bardziej
urozmaicona sta³a siê jego treœæ. Sk³ada³y siê na ni¹ teksty nawi¹zuj¹ce do
tzw. ,,wielkiej polityki’’ i prezentuj¹ce punkt widzenia ró¿nych opcji, artyku³y
dzia³aczy spo³ecznych, polemiki samorz¹dowców. Najwiêcej by³o materia³ów
przygotowanych przez samorz¹d. Sta³¹ rubryk¹ by³ felieton ,,Wynurzenia
Malkontenta’’. Objêtoœæ waha³a siê od 12 do 22 s. Od nr 3 (marzec 1999 r.)
wprowadzono Cokwartalny Dodatek Kulturalny ,,Styk’’ redagowany przez
Stowarzyszenie Twórców Kultury ,,Styk’’ w Drezdenku. Dodatek ten mia³ szeœæ
stron objêtoœci, w³asn¹ paginacjê i zawiera³ utwory literackie mieszkañców
miasta, przegl¹d wydarzeñ kulturalnych, fotoreporta¿e.
W maju 1999 r. k³opoty finansowe zmusi³y redakcjê do zmniejszenia
objêtoœci do 10 s. i zrezygnowania z kolorowych zdjêæ. Podobnie by³o
w czerwcu, po wakacjach kolor powróci³, a objêtoœæ zwiêkszy³a siê do 12-14
s. Format (A-4) i nak³ad pisma (500 egz.) pozosta³y bez zmian. Zrezygnowano
natomiast z publikacji og³oszeñ. Sprawy samorz¹dowe zajmowa³y oko³o po³owy
ka¿dego wydania.
,,Gazeta Nadnotecka’’. Czasopismo Ko³a Unii Wolnoœci w Drezdenku
wydawane od stycznia 2000 r. dziêki wsparciu pos³a Jerzego Wierchowicza
(UW). Miesiêcznik ma charakter publicystyczny, jednak czêœæ tekstów by³a
ma³o aktualna2. Drugi numer ukaza³ siê w kwietniu. Redakcja podkreœla³a
swoj¹ opozycyjnoœæ wobec istniej¹cego w gminie uk³adu w³adzy 3 oraz

1 - Podsumowaniem tej tematyki by³ artyku³ Sukces po³owiczny z numeru 8.
2 - Na dezaktualizacjê tekstów publikowanych w ,,Gazecie’’ oraz polityczne t³o tej inicjatywy zwróci³ uwagê czytelnik
z Drezdenka w krytycznym liœcie nades³anym do redakcji ,,Kuriera Powiatowego’’ 2000, nr 3, s. 5.
3 - Mamy ju¿ dowody na to, ¿e ,,Gazeta Nadnotecka’’ sta³a siê sol¹ w oku dla niektórych zasiadaj¹cych w naszym ,,ratuszu’’.
Bulwersuj¹ca by³a np. próba ingerowania w tematykê artyku³ów, jeszcze nie zamieszczonych, podjêta przez pewnych ludzi
z krêgu sprawuj¹cego w³adzê - pisa³ redaktor naczelny na pierwszej stronie.
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,,Gazeta Parafialna’’ ma wœród tego typu wydawnictw najd³u¿sz¹ tradycjê

przedstawia³a stanowisko w³adz lokalnych Unii Wolnoœci. Redaktorem
naczelnym pisma jest Edward Urban. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 12 s.,
drukowane jest z pe³nym kolorem na ok³adce w nak³adzie 500 egz.
,,Gazeta Parafialna’’. Dekanalne Czasopismo Rodzin Katolickich. Pierwszy
numer kwartalnika wydawanego przy Parafii Przemienienia Pañskiego
w Drezdenku ukaza³ siê w koñcu 1994 r. z krótkim artyku³em inauguracyjnym
zaczynaj¹cym siê od autoprezentacji: Grono ludzi dobrej woli pod patronatem
ks. dziekana Zdzis³awa Siuty postanowi³o œrodkami spo³ecznymi wydawaæ
czasopismo dla Rodzin Drezdenka i okolic. Pierwszym redaktorem naczelnym
by³ Józef Rafalont, a od wrzeœnia 1998 r. zosta³a nim Wanda Franieczek
(nauczycielka). Sekretarzem redakcji jest Marianna Piasecka, asystentem
koœcielnym ks. Zdzis³aw Siuta, a redaktorem technicznym Edward Buœko.
Pocz¹tkowo pismo mia³o objêtoœæ od 8 do 16 s. i sk³ada³o siê z dwóch
zasadniczych czêœci: ,,Z ¿ycia parafii’’ oraz doniesieñ Katolickiej Agencji
Informacyjnej. PóŸniej podzia³ ten zanikn¹³, a pismo sta³o siê bardziej religijne
ni¿ parafialne. Sporo by³o przedruków z prasy katolickiej, natomiast sprawy
lokalne ogranicza³y siê najczêœciej do dwóch rubryk: ,,Z ¿ycia parafii’’ i ,,Chrzty,
œluby, pogrzeby.’’ Pismo zosta³o zarejestrowane s¹downie, otrzymywa³o
korespondencjê z terenu parafii i diecezji, a nawet z ró¿nych stron kraju. Pod
koniec 1995 r. cz³onkowie redakcji nawi¹zali kontakty z mieszkañcami
s¹siednich parafii celem rozszerzenia zasiêgu pisma na ca³¹ diecezjê1. Tego
ambitnego planu nie uda³o siê wprawdzie zrealizowaæ, ale w nastêpnych latach
,,Gazeta’’ udoskonali³a sw¹ szatê graficzn¹, zwiêksza³a objêtoœæ, zakres
tematyczny oraz zró¿nicowa³a formy dziennikarskich wypowiedzi. W wydaniach
,,Gazety’’ z lat 1998-99 pojawia³y siê czêsto teksty pisane przez uczniów,
równie¿ tych z najm³odszych klas (rubryka ,,Nasze dzieci pisz¹’’). Po zmianie

1 - ,,Gazeta Parafialna’’ 1996, nr 1, s. 1.
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redaktora naczelnego w 1998 r. pismo sta³o siê bardziej otwarte. Nie rezygnuj¹c
z tematyki religijnej, starano siê ukazaæ równie¿ inne strony ¿ycia lokalnej
spo³ecznoœci: dzia³alnoœæ samorz¹dów, inwestycje, atrakcje turystyczne. W 1999
r. w piœmie pojawi³y siê pierwsze reklamy. ,,Gazeta’’ by³a drukowana w formie
czarno-bia³ej z kolorow¹ kredow¹ ok³adk¹. Objêtoœæ waha³a siê w granicach
16-32 s.
Drezdenecka ,,Gazeta Parafialna’’ na tle skromnych pod wzglêdem treœci
i formy wydawnictw przykoœcielnych wyró¿nia siê bogactwem publikowanych
materia³ów, wœród których znajduj¹ siê zdjêcia, rysunki, a tak¿e wykresy (np.
na temat frekwencji na mszach œwiêtych). Informacje o chrztach, pogrzebach,
œlubach oraz ma³¿eñskich jubileuszach dotycz¹ parafii w Drezdenku,
Niegos³awiu, Starym Kurowie i Trzebiczu. W piœmie jest te¿ miejsce na rubrykê
satyryczn¹ ,,Poœmiejmy siê razem’’. Natrafiaj¹c w naszej ,,Gazecie Parafialnej’’
na b³¹d drukarski, proszê mieæ na uwadze, ¿e by³ on zamierzony. W tym piœmie
ka¿dy ma znaleŸæ coœ dla siebie, a s¹ ludzie, którzy szukaj¹ tylko cudzych b³êdów
- napisali redaktorzy ,,Gazety’’ w numerze pi¹tym z 2000 r.
,,Nasza Dobiegniewska’’. Pismo spo³eczno-samorz¹dowe. Miesiêcznik
wydawany przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Infrastruktury Wsi
i Wspierania Przedsiêbiorczoœci i Stowarzyszenie Miêdzynarodowy M³odzie¿owy
Turniej Pi³ki No¿nej. Pierwszy numer pisma ukaza³ siê w marcu 2000 r. Na
jego treœæ sk³ada³y siê materia³y promuj¹ce okolice Dobiegniewa. Inicjatorzy
miesiêcznika zwracali siê do przedsiêbiorców z proœb¹ o reklamy. W artykule
inauguracyjnym zapowiadali, ¿e tytu³ pisma nie ma charakteru ostatecznego:
Chcemy, aby by³o ono forum dyskusji i dialogu mieszkañców gminy, przedstawicieli
w³adz oraz wszystkich tych, którzy maj¹ siê czym podzieliæ z innymi - napisali
twórcy miesiêcznika. Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 16 s., kolorow¹ ok³adkê.
Nadzór merytoryczny pe³ni³ Robert Bagiñski.
,,Strzelecko-Drezdenecki Kurier Powiatowy’’. Pierwszy numer wydany zosta³
z dat¹ 31 marca 1999 r. Od tego czasu pismo ukazuje siê w co drugi pi¹tek.
Wydawc¹ jest s.c Agencja Promocyjno-Wydawnicza ,,Merkelin’’, a jej za³o¿yciele
to przedsiêbiorca Marek P³achta (prezes) i dziennikarz Jacek Podemski
(redaktor naczelny).
Inicjatorom pisma chodzi³o o wykorzystanie nowej sytuacji, jak¹ stworzy³a
reforma administracyjna i zbudowanie silnego wydawnictwa o zasiêgu
powiatowym. Chcemy, aby nasze pismo stanowi³o wa¿ny element integruj¹cy
mieszkañców piêciu gmin Powiatu Strzelecko-Dredeneckiego - napisano w artykule
inauguracyjnym. Tê ideê starano siê póŸniej realizowaæ poprzez powiatow¹
publicystkê obejmuj¹c¹ w równym stopniu sprawy poszczególnych gmin. Serwis
lokalny gazeta publikowa³a na stronach 2-3 z nag³ówkiem ,,Z miast i gmin’’.
PóŸniej by³y ,,Wiadomoœci samorz¹dowe’’ oraz ,,Poradnik Kuriera’’ dotycz¹cy
takich spraw jak II filar emerytalny, zakup telefonu komórkowego, wspó³praca
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z PFRON. Inne sta³e rubryki ,,Kuriera’’ to ,,Powiatowe who is who?’’ oraz
felietony (najczêœciej pisane przez ,,Babciê Zenobiê’’). Od numeru 14 ca³¹
kolumnê zajmowa³a kronika policyjna ,,997’’. W ,,Kurierze’’ publikowano te¿
kilka wieloodcinkowych materia³ów. W kilkunastu numerach ukazywa³a siê
opowieœæ Marka Szwinto Historia wiecznych ludzi o pionierach lecznictwa na
ziemi strzelecko-drezdeneckiej. Grzegorz Jacek Brzustowicz napisa³ wieloczêœciowy cykl o historii tych ziem, a Grzegorz Graliñski prezentowa³ zabytkowe
obiekty.
Powstanie ,,Kuriera’’ jako drugiego dwutygodnika wydawanego w Strzelcach,
obok maj¹cej ju¿ siedmioletni¹ historiê ,,Ziemi Strzeleckiej’’, musia³o
z koniecznoœci prowadziæ do porównañ obydwu tych gazet. Na korzyœæ ,,Ziemi’’
przemawia³a z pewnoœci¹ tradycja, ,,Kurier’’ z kolei przyci¹ga³ kolorow¹
ok³adk¹. Obie gazety mia³y jednak wiele wspólnego. W zespole ,,Kuriera’’
pojawi³ siê w roli redaktora prowadz¹cego Grzegorz Graliñski, jeden z g³ównych
publicystów ,,Ziemi’’, pisuj¹cy tam równie¿ po powstaniu ,,Kuriera’’.
W ,,Kurierze’’, podobnie jak w ,,Ziemi’’, starano siê pokazywaæ lokalne sprawy
poprzez prezentacjê konkretnych ludzi. Jednoczeœnie wyraŸniej ujawni³y siê
polityczne sympatie i antypatie. Te pierwsze dotyczy³y Unii Wolnoœci1, a drugie
opcji chrzeœcijañsko-narodowej2. Polemika z konkurencyjnym pismem strzeleckim podejmowana by³a rzadko i w stonowanej formie. Redaktor naczelny
,,Kuriera’’ ¿yczliwie zrelacjonowa³ podsumowanie konkursu sportowego
w artykule Plebiscyt ,,Ziemi Strzeleckiej’’.
Mimo krótkiej historii ,,Kurier’’ prawdopodobnie wtopi³ siê na d³u¿ej
w lokaln¹ panoramê wydawnicz¹. Jego inicjatorzy starali siê, aby pod wzglêdem
iloœci reklam szybko przebiæ konkurencyjne pismo3. Jednak w 1999 r. og³oszenia
w ,,Kurierze Powiatowym’’ nie wysz³y poza poziom kilkunastu procent ogólnej
powierzchni pisma. W bud¿ecie redakcyjnym stanowi³y one ok. 40-50 proc.,
redakcja nie zatrudnia³a nikogo na etacie, p³ac¹c jedynie honoraria autorskie.
Za to uda³o siê wydaæ w 1999 r. dwa dodatkowe materia³y: wydanie specjalne
Kuriera (oœmiostronicowy dodatek do nr 4, ) z okazji V Mistrzostw Polski
w pi³ce no¿nej ,,Sprawni razem’’ oraz folder ,,40 lat Strzelecko-Krajeñskiego
Towarzystwa Kultury’’ - dodatek specjalny w formacie A-5 (32 s., w tym piêæ
kolorowych).
Pismo ma format A-4, objêtoœæ 16 s., kolorow¹ ok³adkê, drukowane jest
w nak³adzie oko³o 1500 egz. W ostatnim wydaniu z 1999 r. redakcja
zapowiedzia³a [...] zmiany, zmierzaj¹ce do tego, aby gazeta nasza by³a coraz

1 - Œwiadcz¹ o tym felietony radnego UW, W. Pietruszaka oraz publikacja tekstu pos³a UW J. Wierchowicza.
2 - Artyku³ M. P³achty, ,,Kurier Powiatowy’’ 1999, nr 19 s. 11.
3 - By³o to o tyle ³atwe, ¿e ,,Ziemia’’ posiada³a zaplecze finansowe w postaci samorz¹du. Nie bez znaczenia by³a tak¿e oferta
kolorowych reklam na ostatniej stronie ,,Kuriera’’, czego nie mog³a zaoferowaæ konkurencja. W obu pismach nie by³o
natomiast og³oszeñ drobnych (sic!).
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nowoczeœniejsza i ciekawsza. Jednak pierwsze numery z 2000 r. nie przynios³y
zasadniczych nowoœci w formie i treœci ,,Kuriera’’. Nieco wiêcej by³o materia³ów
publicystycznych. Na stronie drugiej redaktor naczelny i prezes wydawnictwa
zamieszczali felietony bêd¹ce najczêœciej komentarzem do aktualnych wydarzeñ
spo³eczno-politycznych. Wiêcej pisano o sprawach ogólnopolskich (np.
w rubryce ,,Sonda¿e, notowania, statystyki’’).
,,Wiadomoœci Gminne Stare Kurowo’’. Pismo Rady Gminy. Po raz pierwszy
kwartalnik ten ukaza³ siê pod koniec 1991 r. Artyku³ wstêpny Do Czytelników
napisa³ wójt gminy Marian Pupel, który by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego.
Pierwszym redaktorem naczelnym by³a Urszula Borkowska, a sekretarzem
redakcji Bo¿ena War³yho. Techniczn¹ stron¹ redagowania pisma zajmowa³ siê
w latach 1993-97 Ryszard Pietras. Zmiany w sk³adzie redakcji zasz³y w 1994
r., gdy po wyborach samorz¹dowych przedstawicielem Rady Gminy w redakcji
zosta³ Józef Janiga, a od nr 1/1996 jego miejsce zaj¹³ Marek Biesiada. Po
wyborach samorz¹dowych w 1998 r. przewodnicz¹cym zespo³u zosta³ Marian
Pupel (ponownie wybrany na stanowisko wójta), jego zastêpc¹ Hubert B³a¿ej
Janik, sekretarzem Krystyna Sroczyñska, a redaktorem odpowiedzialnym (po
œmierci Ryszarda Pietrasa) by³ Józef Cabaj, którego oficyna ,,Ziuk’’ zajmowa³a
siê drukiem pisma. Od 1999 r. drukowano je w kolorze na papierze kredowym.
Format pozostawa³ niezmienny (A-4), objêtoœæ wynosi³a od 12 do 16 s., a nak³ad
ok. 1000 egz.
Na pierwszych stronach pisma zamieszczano uchwa³y rady i decyzje zarz¹du1.
Pozosta³a czêœæ pisma te¿ poœwiêcona by³a sprawom samorz¹dowym i zawiera³a
relacje z sesji, historiê budowy przedszkola, krótkie relacje z ¿ycia instytucji
i organizacji gminnych, odpowiedzi uczniów na pytanie ,,Co zrobi³bym bêd¹c
wójtem?’’. Od pierwszego numeru ,,Wiadomoœci’’ drukowano w odcinkach
fragmenty zapisków z kroniki gminnej, a od numeru drugiego prezentowano
sylwetki ludzi zas³u¿onych dla gminy. W piœmie ukazywa³y siê ponadto reklamy,
krzy¿ówki, informacje sportowe, rozk³ad jazdy PKS i PKP, by³ ,,K¹cik M³odego
Czytelnika’’. W ostatnim kwartale 1999 r. ukaza³ siê 30 nr pisma.
,,Ziemia Strzelecka’’. Dwutygodnik samorz¹dowy ukazuj¹cy siê od 5 czerwca
1992 r. ,,Ziemia Strzelecka’’ od pocz¹tku by³a pismem redagowanym w sposób
profesjonalny. Starano siê prezentowaæ jak najwiêcej mieszkañców miasta,
st¹d du¿a iloœæ wywiadów, fotografii, not biograficznych (np. rubryka ,,Poznajmy
siê’’), sonda¿y ulicznych ze zdjêciami respondentów. Ju¿ w pierwszych wydaniach
pisma ukszta³towa³ siê uk³ad graficzno-tematyczny poszczególnych stron. Na
pierwszej, poza du¿ym zdjêciem, by³y tylko pocz¹tki dwóch lub trzech
artyku³ów z przerzutem. Strona druga i trzecia poœwiêcone by³y sprawom
1 - Od nr 1(28) z 1999 r. dla uchwa³ rady wyodrêbniono w piœmie specjalny dzia³ pt. ,,Monitor Samorz¹dowy Gminy Stare
Kurowo’’, nadaj¹c mu odrêbn¹ numeracjê.

Pierwsza wersja winiety tytu³owej dwutygodnika

samorz¹dowym, dalej by³a publicystyka ze sta³ymi rubrykami: ,,Strzeleckie
krymina³ki’’, komentarz polityczny redaktora naczelnego ,,Zapiski’’, felietony
,,Spacerkiem po gminie’’ i ,,Widziane z Baszty Czarownic’’, tradycyjna sonda,
sport, reklamy (zajmowa³y jedn¹ stronê)1, krzy¿ówka i humor na stronie
ostatniej. Atrakcyjnoœæ publikacji podnosi³y intryguj¹ce tytu³y, które zmusza³y
do lektury. ,,Ziemia Strzelecka’’ nie popad³a w schematy tak typowe dla innych
gazet lokalnych relacjonuj¹cych sprawy samorz¹dowe pod ma³o interesuj¹cymi
nag³ówkami. W ,,Ziemi’’ nie by³o tytu³ów ,,urzêdowych’’. Oto ich próbka: Krew
siê nie pola³a, by³y tylko zadrapania - relacja z sesji rady, Strzelce to nie Meksyk
- wywiad z komendantem policji, Cios poni¿ej pasa - artyku³ o sesji nadzwyczajnej
zwo³anej po wiadomoœci o planowanym utworzeniu powiatu w Drezdenku,
SpowiedŸ burmistrza - wywiad z burmistrzem na koniec kadencji2.
Dodatkowym atutem ,,Ziemi’’ by³a jej przejrzystoœæ graficzna, sta³y
trzy³amowy uk³ad tekstów i doskona³y dobór zdjêæ fotoreportera Ryszarda
Brandta3, które najczêœciej przedstawia³y ludzi, ruch w mieœcie, co w po³¹czeniu
z w³aœciwym ³amaniem i sugestywnymi tytu³ami nadawa³o tej ma³ej gazecie
du¿¹ dynamikê i czyni³y j¹ ³atw¹ w odbiorze. Zachowuj¹c wiele tradycyjnych
elementów pisma, które w miarê up³ywu czasu wzmacnia³y wiêzi ³¹cz¹ce
czytelnika z gazet¹, ,,Ziemia’’ wprowadza³a te¿ innowacje, które przyci¹ga³y
uwagê nowych odbiorców. Od numeru czwartego z 1993 r. zaczê³a ukazywaæ
siê ,,Szpalta m³odych’’, w 1994 r. publikowano program telewizyjny oraz
ciekawostki agencyjne w cyklu ,,Czy wiecie, ¿e...’’. W lipcu 1995 r. pojawi³a

1 - Reklamy najczêœciej zajmowa³y od 5 do 10 proc. objêtoœci ca³ego pisma.
2 - Tam¿e 1993, nr 14; R: 1994, nr 3, s.4; R: 1993, nr 18, s. 1; R: 1994 nr 11.
3 - Fotografie do sonda¿y ulicznych oraz inne zdjêcia uzupe³niaj¹ce artyku³y, prezentowa³y najczêœciej ludzi m³odych
i uœmiechniêtych. Wyró¿nia³o to ,,Ziemiê’’ na tle innych pism lokalnych zamieszczaj¹cych czêsto ponure twarze
miejscowych prominentów, nie zawsze zadowolonych z faktu fotografowania.
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siê wk³adka ,,Strzelecki Informator Turystyczny’’, we wrzeœniu tego¿ roku
wydano numer okolicznoœciowy ,,Jarmark Strzelecki’’ z kolorow¹ ok³adk¹1.
Redakcja organizowa³a akcje promocyjne na terenie miasta i gminy oraz
w ró¿ny sposób promowa³a sw¹ pracê na ³amach pisma przy okazji rocznic
powstania ,,Ziemi’’2. Gazeta przywi¹zywa³a te¿ du¿¹ wagê do ochrony
dziedzictwa kulturowego (cykle: ,,Ochrona zabytków’’ i ,,Ocaliæ od zapomnienia’’).
Pismo mia³o format A-4 i drukowane by³o z dodatkowym kolorem (zawsze
zielonym) na pierwszej stronie w nak³adzie 1200-1400 egz. Przez pierwsze lata
edycji objêtoœæ pisma utrzymywa³a siê na poziomie 12-14 s. Pierwszym
redaktorem naczelnym pisma by³ Wies³aw Antosz* (mieszkaniec Bierzwinka,
pracuj¹cy w gorzowskich mediach), który w styczniu odszed³ do pracy w Radiu
Gorzów. Jego miejsce zaj¹³ Jerzy Fisiak pedagog, przewodnicz¹cy Rady Miasta
i Gminy. Z jego inicjatywy nast¹pi³o doinwestowanie gazety w sprzêt
komputerowy i reporterski (aparat, magnetofon)3. W pierwsz¹ rocznicê
powstania pisma grafik komputerowy Alfred Grzesiak poprawi³ nieco winietê
,,Ziemi’’ i w tej formie przetrwa³a ona do dziœ. Pierwszy sk³ad redakcji stanowili:
Grzegorz Graliñski, Jerzy Jurkowski, Jaros³aw Piasek, Tadeusz Pi¹tek, Jan
Sagan, Piotr Wojtkowiak. PóŸniej do³¹czyli: Andrzej Górzyñski, Jolanta
Kamiñska, Jerzy Ja¿d¿ewski, Danuta Krzyszewska, Gra¿yna Sotkiewicz,
Kazimierz Ganowski, Krystyna Wróbel, Irena Mañkowska, Jadwiga Weznerowicz.
,,Ziemi Strzeleckiej’’ udawa³o siê szczêœliwie unikn¹æ konfliktów politycznych
zwi¹zanych z wyborami lub te¿ podzia³ami wewn¹trz samorz¹du, choæ czytelne
by³y prawicowe sympatie redaktorów naczelnych4. Jako pismo samorz¹dowe
,,Ziemia’’ zdo³a³a te¿ zachowaæ dystans wobec w³asnego wydawcy w okresie
wyborów do Rady, a redaktor naczelny latem 1994 r. interesuj¹co i obiektywnie
relacjonowa³ formowanie siê nowych w³adz w artykule Burmistrz kompromisu.
Do w³adz samorz¹dowych gazeta odnosi³a siê bez lizusostwa, ale z respektem.
Na prze³omie 1997 i 1998 r. na publicystykê ,,Ziemi’’ du¿y wp³yw mia³y
przygotowania do reformy administracyjnej. Ju¿ od numeru 10 z 1997 r.
w dwutygodniku zagoœci³y na sta³e ,,£amy Zwierzynieckie’’ z w³asn¹ numeracj¹,
przygotowywane przez pracowników Gminnego Oœrodka Kultury w Zwierzynie.
Redaktorem prowadz¹cym by³ Jerzy Ja¿d¿ewski - od 1998 r. przewodnicz¹cy
Rady Gminy Zwierzyna. W pierwszej po³owie 1998 r. ,,Ziemia’’ relacjonowa³a

1 - Kolorowa ok³adka oraz zwiêkszona objêtoœæ by³a od 1996 r. specjalnoœci¹ wydañ œwi¹tecznych ,,Ziemi’’.
2 - Szczególnie efektownie (grafika i tekst) wygl¹da³y szopki noworoczne. Patrz tak¿e: Festyn z gazet¹ R:1992, nr 7, s. 1;
,,Ziemia Strzelecka’’ ma ju¿ trzy lata, z 6 lipca 1995 r., s. 1-2; Fraszki o redaktorach i fotomonta¿ graficzny ich postaci
w artykule Historia ,,Ziemi’’, R: 1997, nr 12: Lokalna prasa u wojewody.
3 - Grzegorz Graliñski, Jubileusz lokalnej gazety, ,,Arsena³’’ 1997, nr 6, s.48.
4 - Latem 1993 r. przed wyborami ukaza³y siê w ,,Ziemi’’ wywiady z kandydatami na pos³ów z list prawicowych.
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przebieg batalii powiatowej. W sierpniu, gdy sprawy granic administracyjnych
zosta³y ju¿ jednoznacznie okreœlone, redakcja zmieni³a ,,Kronikê policyjn¹’’
na ,,Powiatowe krymina³ki’’1. PóŸn¹ jesieni¹ gazeta œledzi³a przebieg formowania
siê w³adz powiatowych. Tytu³ relacji z pierwszej sesji Rady Powiatu brzmia³:
Lewica wziê³a wszystko, prawica wysz³a z sali.
W 1999 r. powsta³o konkurencyjne pismo ,,Kurier Strzelecki’’, które
reklamowa³o przede wszystkim swój powiatowy charakter. W odró¿nieniu od
prasy ukazuj¹cej siê w s¹siednim Drezdenku, strzeleckie dwutygodniki nie
uprawia³y na swych ³amach ja³owej wymiany zdañ. Zdarza³y siê polemiki2, ale
bez specjalnego zacietrzewienia. Trudno stwierdziæ na ile ,,Kurier’’ odebra³
czytelników ,,Ziemi’’. Prawdopodobnie wiêkszoœæ zainteresowanych kupowa³a
obydwie gazety, choæ z pewnoœci¹ si³a przyzwyczajenia dzia³a³a na korzyœæ
,,Ziemi’’. Z kolei jej s³absz¹ stron¹ by³a mniejsza aktywnoœæ na rynku
reklamowym. O problemach redakcji tak pisa³ jej szef z okazji wydania
dwusetnego numeru: Najwiêksz¹ bol¹czk¹ gazety jest jednak ograniczony czas,
jakim dysponuj¹ dziennikarze. Ka¿dy z nas ma swoj¹ podstawow¹ pracê,
a w gazecie pracuje tylko dorywczo, co nie oznacza wcale, ¿e pisanie traktuje
niepowa¿nie3.
W latach 1999-2000 objêtoœæ pisma kszta³towa³a siê w granicach 16-22 s.
W tym okresie pojawi³ siê cykl felietonów ,,Z ¿abiej perspektywy’’ podpisanych
pseudonimem Pawe³ Widz. Wywo³ywa³y one czêsto reakcje czytelników,
a gazeta zamieszcza³a póŸniej seriê polemik. Nowoœci¹ by³y ,,Fotki-Plotki’’ zdjêcia z ¿ycia miasta opatrzone krótkim komentarzem oraz wk³adki reklamowe,
policyjne: ankieta ,,Bezpieczne Miasto’’ i okolicznoœciowe: ,,Keja’99’’ - Festiwal
Piosenki ¯eglarskiej - ogólnopolska impreza ¿eglarzy w Strzelcach (kolorowe
cztery strony na kredowym papierze). Zmieni³ siê te¿ nieco model graficzny
gazety. Nadal stosowano trzy ³amy, ale strony nie by³y ju¿ przecinane liniami
poziomymi przez wiêcej ni¿ jeden ³am, co zmusza³o czytelnika do lektury
pionowej (z góry na dó³) i raczej zmniejsza³o dynamik¹ graficzn¹ pisma.
Zmala³a liczba zdjêæ, strony 2-3. wype³niane by³y czêsto ma³o atrakcyjnymi
materia³ami: uchwa³y, komunikaty, sprawozdania. Najbardziej trwa³y charakter
mia³a strona ostatnia, zawieraj¹ca zawsze krzy¿ówkê, humor oraz rysunek
satyryczny z cyklu ,,Bobek i przyjaciele’’ publikowany od 1998 r.

1 - ,,Ziemia Strzelecka’’ 1998, nr 15.
2 - W numerze 18/1999 w felietonista cyklu ,,Z ¿abiej perspektywy’’ zarzuci³ jednemu z czytelników, ,,Kuriera’’, ¿e zas³ania t¹
gazet¹ ,,Ziemiê Strzeleck¹’’. Napisa³ te¿, ¿e ,,Kurier’’ dochowa³ siê ,,sekty wyznawców’’ - co spotka³o siê z replik¹ na ³amach
zaatakowanej gazety.
3 - Jerzy Fisiak, Wykrêciliœmy 200 numerów!, ,,Ziemia Strzelecka’’ 2000, nr 12, s. 1.
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,,Biuletyn Samorz¹dowy’’. Pismo Rady Gminy i Miasta Torzym wydawane
od lutego 1992 r. Pismo od razu osi¹gnê³o sukces czytelniczy, czego dowodem
by³ szybki wzrost nak³adu. Ju¿ w trzecim numerze ukaza³a siê informacja na
ten temat: [...] ka¿de wydanie kolejnego biuletynu wychodzi w zwiêkszonym
nak³adzie. Zapotrzebowanie jest znacznie wiêksze, nasze œrodki finansowe na
zwiêkszenie iloœci egzemplarzy s¹ skromne, dlatego prosimy: PRZECZYTAJ
i PODAJ S¥SIADOWI1. Przez kilka lat pismo tworzono przy pomocy maszyny
do pisania, flamastra, wklejanych tekstów i ksero. Techniczna jakoœæ ,,Biuletynu’’,
a zw³aszcza publikowanych tam zdjêæ by³a niska. Mankamenty te rekompensowa³a jednak systematycznoœæ edycji oraz zawartoœæ merytoryczna, dostosowana do potrzeb rolniczej ludnoœci gminy. Pod koniec pierwszego roku
funkcjonowania pisma pojawi³y siê w nim reklamy2. W 1993 r. opublikowano
ankietê ministerstwa rolnictwa na temat agroturystyki. Zamieszczano te¿
informacje z USC, kronikê wypadków. Nak³ad utrzymywa³ siê na poziomie
300-500 egz. Pismo mia³o format A-5, oko³o 50 s. objêtoœci i ukazywa³o siê
przeciêtnie siedem razy w roku. Osob¹ odpowiedzialn¹ za redagowanie
,,Biuletynu’’ by³a Zofia Sosnowska, od 1992 r. sekretarz Urzêdu.
W pierwszym numerze z 1994 r. z dum¹ relacjonowano uroczystoœæ nadania
Torzymowi statusu miasta. Publikowano te¿ przedwojenne zdjêcia Torzymia
wraz z apelem o pomoc w gromadzeniu materia³ów potrzebnych do opracowania
monografii miasta. W nastêpnych latach pismo porusza³o coraz szerszy
wachlarz spraw: pisano o szko³ach i sporcie, szeroko propagowano turystykê.
Pojawi³a siê te¿ krzy¿ówka z lokalnymi has³ami. Dominuj¹c¹ tematyk¹ by³y
sprawy samorz¹dowe, szczególnie szeroko omawiano bud¿et gminy, stroniono
zaœ od polityki.
Od pocz¹tku nie podawano nazwisk autorów tekstów. Publikowano te¿
przedruki z gazet centralnych (g³ównie z ,,Rzeczpospolitej’’), zamieszczane
w ,,Biuletynie’’ w formie ,,wklejki’’. W 1997 r. relacjonowano uroczystoœæ
obchodów 25-lecia rz¹dów naczelnika, wójta, a póŸniej burmistrza Jaros³awa
Koniecznego. W latach 1998-99 poprawi³a siê jakoœæ pisma, choæ nadal by³ to
czarno-bia³y biuletyn, w którym dominowa³y teksty pisane w ramkach. Zniknê³a
publicystyka historyczna, a zwiêkszy³a siê liczba komunikatów urzêdowych.
Rok 2000 rozpoczêto wydaniem numeru 74.

,,G³os Sulêciñski’’. Pierwszy numer pisma ukaza³ siê z dat¹ 31 stycznia 1990
r. jako ,,Sulêciñska Gazeta Obywatelska’’. Tytu³ ,,G³os Sulêciñski’’ przyjêty
zosta³ od drugiego numeru. O zadaniach pisma informowano w artykule
inauguracyjnym: Pismo [...] ma s³u¿yæ integracji wokó³ programu Komitetu
Obywatelskiego, ma zbieraæ i propagowaæ wszelkie inicjatywy spo³eczne s³u¿¹ce
poprawie jakoœci ¿ycia w Sulêcinie. W pierwszych miesi¹cach gazeta napotka³a
bariery typowe dla takich inicjatyw. Dzia³acze Komitetu Obywatelskiego
skrytykowali pismo, natomiast ,,Gazeta Lubuska’’ zamieœci³a ¿yczliw¹
wzmiankê1. W numerze dziesi¹tym na pierwszej stronie redakcja pyta³a: Czy
rozstanie z ,,G³osem Sulêciñskim?’’, opisuj¹c k³opoty towarzysz¹ce redagowaniu
pisma oraz zakoñczenie dzia³alnoœci Komitetu Obywatelskiego. Do lipca 1990
r. ,,G³os’’ ukaza³ siê dziesiêæ razy. Nastêpnie po przerwie w marcu 1991 r.
wydrukowano nr 1/11, którego wydawc¹ by³a Biblioteka Pedagogiczna. Do
jesieni 1992 r. pismo wydawano w formacie A-5, przy rosn¹cej objêtoœci (z 16
do 24 s.) i zwiêkszonym nak³adzie (z 400 do 600 egz.). Nadal jednak jakoœæ
druku budzi³a krytyczne g³osy czytelników. Redakcja nie mog¹c od razu
poprawiæ formy pisma, stara³a siê publikowaæ interesuj¹ce artyku³y i redagowaæ
rubryki, bêd¹ce lokalnymi odpowiednikami tych, które mo¿na by³o znaleŸæ
w ogólnopolskich gazetach. Na uznanie zas³ugiwa³ profesjonalny poziom
tekstów i wszechstronna dzia³alnoœæ Bo¿eny S³awiak* redaktor naczelnej
,,G³osu’’. Interesuj¹ce by³y tak¿e teksty kierownika archiwum Teresy Kuciak,
która opisywa³a w odcinkach powojenne dzieje Sulêcina. Poza tym ,,G³os’’
przynosi³ typowe informacje redagowane w dziale sportowym, w rubryce ,,Z
¿ycia parafialnego’’ itp.
Od 1992 r. pismo by³o drukowane metod¹ offsetow¹ w nak³adzie tysi¹ca
egzemplarzy, w formacie A-4 i z dodatkowym kolorem na ok³adce. Stopniowo
doskonalono szatê graficzn¹, m.in. przez wprowadzanie dodatkowych kolorów.
W 1993 r. nast¹pi³a d³u¿sza przerwa w edycji. Kolejny numer (29) ukaza³ siê
dopiero w grudniu 1993 r. jego wydawc¹ by³a firma ,,Robex’’ z Sulêcina.
Nastêpne wydanie ukaza³o siê w lutym 1994 r., ju¿ z kolorow¹ ok³adk¹.
Wiosn¹ 1994 r. powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Sulêciñskiej, które
zg³osi³o w³asnych kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej2. Stowarzyszenie
od lipca 1994 r. sta³o siê wydawc¹ ,,G³osu’’. Pismo nadal redagowane by³o
spo³ecznie, a œrodki ze sprzeda¿y oraz reklam (których zaczê³o przybywaæ od
1995 r. ) przeznaczano na pokrycie kosztów druku. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych pismo mia³o 28-36 s. objêtoœci, kolorow¹ ok³adkê kredow¹ oraz
dodatkowy kolor na stronach czarno bia³ych. Ukazywa³o siê w nak³adzie tysi¹ca
egzemplarzy.

1 - Ten apel powtarzano jeszcze w kilkunastu nastêpnych wydaniach.
2 - Jedna strona ,,Biuletynu’’ by³a zawsze przeznaczona na bezp³atne og³oszenia firm z terenu gminy.

1 - ,,G³os Sulêciñski’’ nr 5 z 22 lutego 1990 r. ,,Gazeta Lubuska’’z 5 marca 1990 r.
2 - Radnymi z tej grupy zostali: redaktor naczelna, któr¹ wybrano przewodnicz¹c¹ Rady, a tak¿e m.in. póŸniejszy burmistrz miasta.
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W 1995 r. wydano numer specjalny z okazji 50-lecia miejscowego LO.
Pierwsze strony ,,G³osu’’ zajmowa³y materia³y o pracy samorz¹du, maj¹ce
charakter urzêdowych sprawozdañ. Jedn¹ z najbardziej sta³ych rubryk by³a
krótka relacja z cyklu ,,Co nowego panie burmistrzu?’’ Mocn¹ stron¹ pisma
pozosta³y wywiady z ciekawymi ludŸmi, publikowane najczêœciej w cyklu
,,Wywiad miesi¹ca’’. Od pocz¹tku 1998 r. ,,G³os’’ rozpocz¹³ relacjonowanie
dzia³añ w³adz lokalnych w sprawie utworzenia powiatu sulêciñskiego.
Podsumowaniem walki o powiat by³ szeœciostronicowy artyku³ zawieraj¹cy
kalendarium wydarzeñ uzupe³nione zdjêciami1. ,,G³os Sulêciñski’’, który ju¿
w 1993 r. stara³ siê podkreœliæ znaczenie przywrócenia powiatu sulêciñskiego,
w naturalny sposób rozwin¹³ publicystykê powiatow¹, w winiecie umieszczono
podtytu³ Gazeta Powiatowa, a wewn¹trz na kilku stronach pojawi³a siê ¿ywa
pagina ,,Nowinki powiatowe’’. Bo¿ena S³awiak uto¿samiana przez lokalne
œrodowisko z ,,G³osem’’ zosta³a po wyborach starost¹ powiatowym. Wiêkszoœæ
jej obowi¹zków w redakcji przej¹³ redaktor techniczny Bronis³aw Krych (radny
SLD). W 1999 r. w piœmie pojawi³y siê strony ,,Biuletynu Obrony Cywilnej’’,
a póŸniej ,,Biuletynu Ochrony Ludnoœci i Œrodowiska’’, redagowane przez
pracowników Urzêdu Miejskiego. Natomiast w roku 2000, przed referendum
w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej, miesiêcznik by³ wykorzystywany przez
w³adze miejskie do polemiki z zarzutami grupy radnych (g³ównie z AWS)
popieraj¹cych referendum.
,,Nasza Sulêciñska Gazeta Powiatowa’’. Pierwszy numer miesiêcznika ukaza³
siê z dat¹ 10 kwietnia 1998 r. Rozesz³y siê œcie¿ki sk³adu redakcyjnego
miesiêcznika ,,Sulêciniak’’ z powodu ró¿nic programowych . W zwi¹zku z tym
czêœæ redakcji podjê³a decyzjê o wydawaniu niezale¿nego pisma - napisa³a na
pierwszej stronie Lucyna Sarna, bêd¹ca pocz¹tkowo redaktorem naczelnym
miesiêcznika. Jego wydawc¹ by³ gorzowski ,,Arsena³’’ Krystyny Kamiñskiej*.
Po kilku miesi¹cach kierowanie redakcj¹ przejê³a Joanna Ziembiñska-Kurek,
nauczycielka z Sulêcina. W lutym 2000 r. wspólnie z mê¿em za³o¿y³a Oficynê
Wydawnicz¹ ,,As-PRESS’’, która przejê³a od ,,Arsena³u’’ wydawanie pisma2.
,,Nasza Sulêciñska’’ ma format 25 x 35 cm, kolorow¹ ok³adkê i dodatkowy
kolor na stronach czarno-bia³ych. Pocz¹tkowo mia³a nak³ad 600 egz., w po³owie
2000 r. - 900 egz. Objêtoœæ wzros³a z 12 do 16 s. Pozytywny efekt wydawniczy
osi¹gniêto dziêki po³¹czeniu profesjonalizmu pierwszego wydawcy pisma
z aktywnoœci¹ przedstawicieli lokalnej inteligencji. ,,Nasza Sulêciñska’’, mimo
zmiany redaktora naczelnego, a póŸniej równie¿ wydawcy, zawsze stara³a siê
utrzymaæ niezale¿noœæ zarówno w stosunku do w³adz samorz¹dowych jak
i lokalnych partii politycznych.
1 - Ostatni bój o powiat, ,,G³os Sulêciñski’’ 1998, nr 6, s. 3.
2 - Za³o¿enie w³asnego wydawnictwa i przejêcie wydawania ,,Naszej Sulêciñskiej’’ nast¹pi³o za namow¹ Krystyny Kamiñskiej jak zaznacza J. Ziembiñska-Kurek w piœmie do autora.
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,,Rolnik Lubuski’’. Miesiêcznik wydawany przez Oœrodek Doskonalenia
Rolniczego w Lubniewicach. Ukazuje siê od 1990 r. Do marca 1999 r. nosi³
tytu³ ,,Rolnik Gorzowski’’. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ publikacji stanowi¹ porady
rolnicze. Ok. 30 proc. zajmuj¹ reklamy. W 1999 r. zwiêkszy³ siê zakres
informacji regionalnych. Pismo jest kolportowane na terenie b. woj.
gorzowskiego w nak³adzie 1480 egz. Ma format A-4, 24-36 s. objêtoœci
i kolorow¹ kredow¹ ok³adkê. Redaktorem naczelnym jest Adam Furtan,
specjalista ds. informacji w ODR.
,,Sulêciniak’’. Bezp³atny Biuletyn Informacyjny Grupy Radnych. Czterostronicowa ulotka powielana na ksero i wydawana nieregularnie. Po raz
pierwszy tytu³ pojawi³ siê w 1998 r. w okresie przedwyborczym. Jego wznowienie
wiosn¹ 2000 r. zwi¹zane by³o z przygotowywaniem siê grupy radnych AWS
i UW do referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej Sulêcina.

8. Powiat œwiebodziñski
,,Bociek’’. Pismo wydawane od 1984 r. jako Biuletyn Lubuskiego Klubu
Przyrodników i rozprowadzane g³ównie w formie prenumeraty pocztowej. Tytu³
,,Bociek’’ pojawi³ siê w 1995 r. (nr 5/44). Pismo zawiera sprawozdania
z dzia³alnoœci Klubu, promocjê wydawnictw przyrodniczych, recenzje ksi¹¿ek.
Obecnie ,,Biuletyn’’ ma format A-5, oko³o 18 s. objêtoœci, kolorow¹ ok³adkê.
Redakcja: Hanna Garczyñska i Andrzej Jermaczek1.
,,Dzieñ Œwiebodziñsko-Sulechowski’’. Tygodnik wydawany przez spó³kê
z o.o. ,,Prasa Poznañska’’ wydawcê dziennika ,,Gazeta Poznañska’’ oraz
tygodników: ,,Dzieñ Nowotomylsko-Grodziski’’ i ,,Dzieñ Wolsztyñski’’2. Pismo
powsta³o z przekszta³cenia tygodnika ,,Dzieñ po Dniu’’ ukazuj¹cego siê od
1991 r. Pierwszy numer wydano z dat¹ 1 stycznia 1998 r.
Pismo ukazuje siê na terenie gmin: Œwiebodzin, Sulechów, Bojad³a, Lubrza,
£agów, Sk¹pe, Szczaniec, Trzebiechów, Torzym. Kolporta¿em tygodnika
zajmuje siê spó³ka z Nowego Tomyœla. Nak³ad 10 tys. egz., druk na papierze
gazetowym w podpoznañskiej drukarni Tarnowo Podgórne (ok³adka i rozk³adówka w pe³nym kolorze). Format 29 x 41 cm, objêtoœæ 12-20 s. Pismo ma
specyficzn¹, rzadko spotykan¹ w prasie lokalnej formu³ê dawnych popo³udniówek, gazet sensacyjnych, których symbolem by³ ,,Express Wieczorny’’.
G³ówn¹ treœci¹ tygodnika s¹ informacje stanowi¹ce rozwiniêcie kroniki
wypadków, poparte odpowiednim materia³em fotograficznym. Do tego sport,
1 - Klub wydaje tak¿e ,,Przegl¹d Przyrodniczy’’ - rocznik o charakterze popularno-naukowym.
2 - W³aœcicielem wszystkich tych wydawnictw jest niemiecki koncern prasowy Passauer Neue Presse.
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Adres redakcji: Œwiebodzin 66-200, ul. Pi³sudskiego 47.

krzy¿ówka, zdjêcia noworodków, krótki serwis informacyjny z gmin, miniwywiady, reklamy (zajmuj¹ce ok. 30-40 proc. objêtoœci) i program telewizyjny.
Powierzchownoœæ i wybitnie komercyjny charakter wydawnictwa nie zmienia
faktu, ¿e jest to inicjatywa udana pod wzglêdem ekonomicznym. Gwarancj¹
sukcesu jest odpowiedni dobór tekstów (dominuj¹ krótkie materia³y na 1-2
tys. znaków) i efektowne zdjêcia. Koszty wydawnicze obni¿one zosta³y poprzez
rezygnacjê z etatowych pracowników1. W Œwiebodzinie i Sulechowie istniej¹
punkty przyjmowania reklam, funkcjê kierownika oddzia³u pe³ni Wies³aw
Zdanowicz, by³y dyrektor Domu Kultury w Œwiebodzinie, w piœmie publikuje
te¿ jego ¿ona Renata Zdanowicz.
W 2000 r. gazeta redagowana w wiêkszoœci przez miejscowych dziennikarzy
zmieni³a nieco swoje oblicze. Zwiêkszy³a siê iloœæ materia³ów dotycz¹cych
pracy samorz¹dów, oœrodków kultury, szkó³ oraz relacji z wydarzeñ o charakterze
spo³eczno-kulturalnym. W czerwcu 2000 r. ,,Dzieñ’’ obj¹³ medialnym
patronatem ,,Dni Œwiebodzina’’. Lokalnoœæ zaczê³a powoli wspó³istnieæ
z sensacj¹, choæ nadal ,,Dzieñ’’ redagowany by³ wed³ug wzorów tabloidalnych
stosowanych w ,,Gazecie Poznañskiej’’.
,,Œwiebodziñska Gazeta Powiatowa’’. Czasopismo spo³eczno-polityczne.
Inicjatork¹ powstania miesiêcznika, jego wydawc¹ i redaktorem naczelnym
1 - Wiêkszoœæ umów zawieranych przez wydawnictwo, to umowy o dzie³o. Wydawnictwo zawiera te¿ kontrakty z najwa¿niejszymi
dziennikarzami (np. z kierownikiem oddzia³u), którzy wystêpuj¹ jako samodzielne podmioty gospodarcze. Czêœæ kosztów
funkcjonowania tygodnika (kolporta¿, sk³ad komputerowy), rozliczana jest w ramach pracy ca³ego wydawnictwa.
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jest Bo¿ena Sieciechowicz*. Pierwszy numer wydany zosta³ w maju 1991 r.
Sponsorem pisma by³ Urz¹d Rejonowy w Œwiebodzinie1.
Pocz¹tkowo by³ to szeœciostronicowy dwumiesiêcznik drukowany bez zdjêæ
i kolorów w œwiebodziñskich Zak³adach Graficznych. W kolejnych wydaniach
pismo doskonali³o siê graficznie. W 1994 r. poprawi³a siê jakoœæ papieru i zdjêæ.
W tym roku pismo zwiêkszy³o te¿ sw¹ czêstotliwoœæ wydawnicz¹, ukazuj¹c siê
osiem razy, wprowadzono tak¿e interesuj¹c¹ rubrykê ,,K¹cik £emkowski’’. Od
nastêpnego roku (dziewiêæ wydañ) gazeta by³a miesiêcznikiem, w 1996 roku
ukaza³a siê dwanaœcie razy. Utrwali³ siê te¿ graficzny wzór pierwszej strony,
z du¿ym zdjêciem oraz zapowiedziami artyku³ów wewn¹trz numeru. Od nr
6 z 1997 r. wprowadzona zosta³a kolorowa ok³adka kredowa. Format (A-4)
pozosta³ niezmienny, a objêtoœæ kszta³towa³a siê na poziomie 20 s. Nak³ad:
1200-1500 egz. Redakcja mieœci siê w mieszkaniu B. Sieciechowicz.
Redakcja by³a dwukrotnie wyró¿niana w konkursie organizowanym przez
fundacjê Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej - IDEE (w 1992
i w 1998 r.). Pismo od pocz¹tku odznacza³o siê jednoznacznym poparciem dla
koœcio³a i prawicowych organizacji politycznych2. W kwietniu 2000 r. z okazji
wydania setnego numeru ,,Œwiebodziñska Gazeta Powiatowa’’ pisa³a: Nasza
chrzeœcijañsko-narodowa opcja zdaje egzamin. W nastêpnym numerze pismo
przedrukowa³o z ,,Gazety So³eckiej’’ wywiad z wojewod¹ Majchrowskim, który
w tym samym miesi¹cu zosta³ odwo³any ze stanowiska i raczej nie mia³ ,,dobrej
prasy’’ w nowym województwie.
Poza publicystyk¹ polityczn¹ ,,Gazeta’’ podejmowa³a g³ównie tematy
z dziedziny historii, kultury, samorz¹dnoœci (zw³aszcza powiatowej), sportu.
Czêsto publikowano listy czytelników. Reklamy nie przekracza³y kilku procent
objêtoœci3. W 1999 r. sta³ymi wspó³pracownikami pisma byli Marek Nowacki
- dyrektor muzeum, Zbigniew Szumski - dyrektor domu kultury i przewodnicz¹cy
Rady Powiatu (wczeœniej przewodnicz¹cy Rady Miejskiej)4.
,,Okolice Najbli¿sze’’. Miesiêcznik Regionalny wydawany przez samorz¹d
miejski Œwiebodzina. Redaktor naczelny pisma, Gustaw £apszyñski* ma za
sob¹ doœwiadczenia wydawnicze, dziennikarskie i literackie. Po odejœciu
z miesiêcznika ,,Zachód’’ otrzyma³ od burmistrza Œwiebodzina propozycjê
stworzenia samorz¹dowego pisma. Numer pierwszy ukaza³ siê we wrzeœniu
1 - W artykule inauguracyjnym czytamy: Nie oczekujcie wiêc od nas tanich sensacji, pornusowych opowieœci, czy innych tego
typu chwytliwych artykulików. Chcemy byæ wiarygodni. Zobowi¹zuje nas do powagi i rzetelnoœci fakt, i¿ sponsorem ,,Gazety
Powiatowej’’ jest Urz¹d Rejonowy Administracji Pañstwowej.
2 - ,,Œwiebodziñska Gazeta Powiatowa’’ 1991, nr 4 - poparcie dla Porozumienia Centrum; R:1992, nr 3 - przedruki artyku³ów
ksiê¿y z katolickich ,,Aspektów’’; poparcie dla AWS w przedwyborczych numerach z 1997 i 1998 r.
3 - Specyfik¹ tej gazety z pierwszych miesiêcy jej istnienia by³o publikowanie reklam opisowych, pozbawionych ramek, hase³
i elementów graficznych. Reklamy te trudno jednak uznaæ za artyku³y promocyjne.
4 - B. Sieciechowicz podkreœla bardzo dobr¹ wspó³pracê z w³adzami miejskimi od pocz¹tku ukazywania siê pisma. To rzadki
przyk³ad dobrych relacji nie samorz¹dowego pisma z lokaln¹ w³adz¹. Rozmowa z 29 wrzeœnia 1999 r.

212

WYDAWNICTWA

1996 r. Redaktor naczelny w artykule inauguracyjnym zapowiada³: Chcia³bym,
by ,,Okolice’’ s³u¿y³y szeroko rozumianej promocji regionu, ukazywa³y jego urodê,
gospodarnoœæ, kulturê, sport. ¯eby mog³y ³¹czyæ ludzi dobrej woli, zw³aszcza tych,
którym dobro w³asnego miejsca zamieszkania le¿y na sercu. Uprzedza³ te¿, ¿e
pismo nie bêdzie s³u¿yæ ludziom destrukcji, a z drugiej strony pisa³, ¿e nie
bêdzie to gazeta potulna. Literackie upodobania redaktora naczelnego wp³ynê³y
na wybór publikowanych tu materia³ów. ,,Okolice’’ nie pisa³y wiele o polityce,
nawet relacje z sesji nale¿a³y do rzadkoœci. Publikowano natomiast teksty
literackie oraz obszerne, bogato ilustrowane reporta¿e. Wykorzystywano te¿
materia³y z warszawskich agencji, zamieszczaj¹c wywiady ze znanymi artystami
i politykami. Sprawy samorz¹dowe omawiano w krótkich informacjach.
Redakcja wspó³pracowa³a tak¿e z warszawsk¹ oficyn¹ wydawnicz¹ ,,Pogranicze’’.
Podobnie jak i wczeœniej wydawane gazety œwiebodziñskie równie¿ ,,Okolice’’
redagowane by³y wed³ug graficznych wzorów ,,Poznaniaka’’ (redakcja korzysta³a
z tej samej drukarni). W 1997 r. podjêto próbê wydawania ,,Okolic’’ jako
dwutygodnika i wprowadzono kolorowe reklamy. Od numeru 9 pismo znowu
ukazywa³o siê co miesi¹c, zwiêkszono za to jego objêtoœæ do 22 i 24 s. Format
pozosta³ ten sam - 25,5 x 36 cm. W ,,Okolicach’’ pojawi³y siê tak¿e kolorowe
ca³ostronicowe reklamy oraz czterostronicowe wk³adki tematyczne: ,,Okolice
m³odych’’, ,,Okolice zdrowia’’. Od numeru 3/2000 pismo zmniejszy³o format
do A-4 i zmieni³o jakoœæ papieru. Nak³ad utrzymywa³ siê na poziomie 5 tys.
egz. Odt¹d objêtoœæ waha³a siê w granicach 24-32 s., z czego ok. 30 proc.
stanowi³y reklamy. Nadal najmocniejsz¹ stron¹ pisma pozosta³y reporta¿e.
,,Podkozio³ek’’. Informator Regionu Koz³a1. Miesiêcznik wydawany w Zb¹szynie (woj. wielkopolskie) i w Zb¹szynku (woj. lubuskie) przez samorz¹dowe
Biuro Promocji Regionu Koz³a. Po raz pierwszy pismo ukaza³o siê w marcu
1997 r. Format A-4, objêtoœæ 12-16 s., druk offsetowy z dodatkowym kolorem
na ok³adce, nak³ad 350-500 egz. Redaktorem w Zb¹szynku jest pracownik d/s
promocji Regionu Teresa Chromiñska. W 1999 r. ,,Podkozio³ek’’ ukaza³ siê
tylko raz, na pocz¹tku roku jako numer 1 (7) 1999 r.2

1 - Tzw. Region Koz³a to teren obejmuj¹cy gminy: Babimost, Kargowa, Pszczew, Szczaniec, Trzciel, Zb¹szyn, Zb¹szynek.
Nazwa zwi¹zana jest z muzycznym instrumentem ludowym tzw. ,,koz³em’’, który wystêpujê w tym rejonie i ju¿ w okresie
przedwojennym by³ przedmiotem zainteresowañ etnografów. Porozumienie w sprawie formalnego utworzenia Regionu
Koz³a zosta³o podpisane w 1995 r.
2 - W 1999 r. Region Koz³a wyda³ tak¿e ,,Szkice Nadobrzañskie’’ (ukaza³y siê po raz czwarty. Autorami artyku³ów s¹ naukowcy
z Poznania i Zielonej Góry. ,,Szkice’’ zawieraj¹ m.in. dzieje lokalnych instytucji i organizacji (A-5, 96 s.).
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9. Powiat Zielonogórski
,,Biuletyn Informacyjny’’. Pismo samorz¹dowe Urzêdu Miejskiego w Babimoœcie. Pierwszy numer ukaza³ siê przed wyborami w 1998 r. We wrzeœniu 1999
r. wydano je po raz czwarty. Format A-4, objêtoœæ 12 s., kolorowa ok³adka,
nak³ad 700 egz., druk w Nowym Tomyœlu. Koordynator Marek Kuc, nauczyciel
historii. Pismo zawiera publikacje dotycz¹ce dzia³alnoœci samorz¹du oraz
instytucji miejskich i gminnych. W kwietniu 2000 r. ukaza³ siê 1 (5) nr
,,Biuletynu’’.
,,Co s³ychaæ w okolicy?’’ Pismo dla gminy Œwidnica. Pierwszy numer ukaza³
siê na pocz¹tku 1997 r., jego wydawc¹ by³a Rada Rodziców Szko³y Podstawowej1
w S³onem (gm. Œwidnica). Oprócz tej miejscowoœci miesiêcznik obejmowa³
jeszcze wieœ Wilkanowo, a od paŸdziernika 1998 r. ca³¹ gminê Œwidnica.
Inicjatork¹ i redaktork¹ miesiêcznika jest Lidia Kurzawowa - mieszkanka
Wilkanowa, absolwentka PWST, ¿ona dziennikarza ,,Gazety Lubuskiej’’.
W zwi¹zku z zaanga¿owaniem Lidii Kurzawowej w tworzenie pisma, Rada
Rodziców w czerwcu 1999 r. przekaza³a jej prawa do tytu³u, powierzaj¹c
zarazem sprawy redakcyjne i organizacyjne. Pismo zaczyna³o od 99 egz.,
powielanych na ksero (objêtoœæ 4-6 s.). W 1998 r. objêtoœæ zwiêkszy³a siê do
8 str., a nak³ad do 400 egz., na ok³adce pojawi³ siê dodatkowy kolor. Prace
redakcyjne wykonywane s¹ w domu redaktor naczelnej: Wilkanowo, ul. Wandy
Komarnickiej 36, gm. Œwidnica. Mimo skromnej formy pismo od pocz¹tku
zawiera³o interesuj¹ce materia³y publicystyczne z historii poszczególnych
miejscowoœci gminy i lokalnych instytucji (np. Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej).
Redakcja nie tylko informowa³a o bie¿¹cych wydarzeniach z terenu gminy, ale
tak¿e inicjowa³a akcje spo³eczne: np. wybory Cz³owieka Roku, sonda¿e wœród
m³odzie¿y. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA) zamieszcza³a w ,,Co s³ychaæ’’ w³asne wk³adki (redagowane przez
L. Kurzawow¹)2. W okresie kampanii wyborczej w 1998 r. w miesiêczniku
pojawi³y siê tak¿e wk³adki wyborcze lokalnego komitetu i Przymierza
Spo³ecznego, a póŸniej reklamówki Kredyt Banku. W lutym 1998 r. podczas
IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Niezale¿nej Prasy Lokalnej ,,Co s³ychaæ’’
otrzyma³o nagrodê specjaln¹ za ,,konsolidacjê grupy entuzjastów demokracji
lokalnej w dwóch wsiach: S³one i Wilkanowo’’.
W 1999 r. nak³ad zwiêkszy³ siê do 600 egz., a rok póŸniej do 700 egz. Pismo
1 - Tytu³ pisma zaproponowali uczniowie Szko³y Podstawowej w S³onem. ,,Co S³ychaæ’’ 1997, nr 1, s. 1.
2 - Po raz pierwszy dwustronicowa wk³adka GKRPA pt. Czas uzdrowiæ swoje ¿ycie ukaza³a siê w 1997 r. W 1999 r. po wycofaniu
siê w³adz gminy z dofinansowywania pisma, zrezygnowano te¿ z antyalkoholowej wk³adki.
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rozszerzy³o kr¹g wspó³pracowników. Od czwartego
numeru podjêto publikacjê
pracy magisterskiej Rados³awa ¯¹d³o o historii Œwidnicy, wiêcej by³o te¿ publikacji o tematyce samorz¹dowej. Jednak zarz¹d
gminy wycofa³ siê z dotowania pisma, a redaktor
naczelna powiadomi³a czytelników o k³opotach finansowych i o poszukiwaniu
sponsorów.1 Pojawi³y siê
tak¿e problemy z uzyskaWrêczenie nagrody Cz³owieka Roku Gminy Œwidnica. Od
niem informacji od pracowlewej: Danuta Czerniewska - Cz³owiek Roku, Lidia Kurzaników samorz¹dowych 2.
wowa - redaktor naczelna, Robert Greinec - przewodnicz¹cy
Kapitu³y nagrody
Mimo tych k³opotów pismo
nadal siê ukazywa³o, redakcja wyda³a informator promocyjny, zwiêkszy³a objêtoœæ do 10 s. (format wci¹¿
A-4, druk offsetowy w ,,Eurodruku’’). Publicystyka oraz graficzny rozk³ad
materia³ów czyni¹ ze œwidnickiego miesiêcznika rzadki przyk³ad profesjonalnego
dziennikarstwa na szczeblu gminnym. Redagowanie ,,Co S³ychaæ?’’ jest dla
Lidii Kurzawowej jedn¹ z wielu form pracy spo³ecznej nad integracj¹ lokalnej
spo³ecznoœci3.
,,Gazeta Nowogród Bobrzañski’’. Czasopismo mieszkañców miasta i gminy
Nowogród Bobrzañski. Pierwszy numer miesiêcznika ukaza³ siê z dat¹ 8 marca
1996 r. Pragniemy naszym jest aby ,,Gazeta’’ bardziej ³¹czy³a ni¿ dzieli³a napisano w artykule inauguracyjnym i nastêpnie starano siê tê zapowiedŸ
realizowaæ poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji, artyku³ów
publicystycznych, felietonów. W listopadzie 1997 r. pismo do³¹czy³o wk³adkê
- ankietê Zarz¹du w zwi¹zku z opracowaniem strategii rozwoju miasta i gminy.
W ,,Gazecie’’ pojawi³y siê tak¿e strony ,,G³osu M³odych’’. W czerwcu 1998 r.
wydrukowano specjalne wydanie pisma razem ze swarzêdzkim miesiêcznikiem
1 - Redakcja miesiêcznika odrzuci³a projekt umowy przewiduj¹cej kontrolê zarz¹du gminy nad czêœci¹ publikowanych tekstów
(od 25 do 40 proc. ca³oœci pisma), w zamian za dofinansowanie. Nie na tym polega demokracja i wolnoœæ s³owa! Niezale¿na
prasa jest w du¿ym stopniu elementem kontrolnym w³adzy i widaæ chodzi³o tu o zaniechanie tej kontroli, jak te¿ o pozbawienie
Szanownych Czytelników opinii odmiennych od oficjalnych. [W:] Na w³asnym garnuszku, (artyku³ podpisany: Redakcja) ,,Co
s³ychaæ’’ 1999, nr 4, s. 2.
2 - Blokada w Urzêdzie, ,,Co s³ychaæ’’ 2000, nr 3, s. 2.
3 - Na ³amach ,,Co s³ychaæ’’ redaktor naczelna wraz z Kapitu³¹ prowadzi akcjê wyboru gminnego Cz³owieka Roku. ,,Co
s³ychaæ’’ 2000, nr 2 (37), s. 1.
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regionalnym ,,Prosto z Ratusza’’. Bardzo du¿o publikacji redakcja poœwiêci³a
problemom zwi¹zanym z likwidacj¹ najwiêkszego zak³adu w gminie, Przedsiêbiorstwa Produkcji Elementów Wielkop³ytowych ,,Fadoma’’.
W miarê rozwoju pisma rozszerzano jego objêtoœæ i wprowadzano dodatkowe
kolory, choæ nak³ad utrzymywa³ siê na tym samym poziomie (600-500 egz.).
Sta³y charakter mia³ tak¿e format pisma: A-4, i objêtoœæ: 12 s. Formalnym
wydawc¹ by³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Opracowanie komputerowe odbywa³o siê w Zielonej Górze, a druk w Nowogrodzie
Bobrzañskim. Pismo mia³o kolorow¹ kredow¹ ok³adkê. Autorem wiêkszoœci
tekstów by³ redaktor naczelny Leszek Koncur*, jedyny etatowy pracownik
redakcji. Po³owa kosztów wydawniczych pokrywana by³a z dotacji urzêdowych,
w pozosta³ych wp³ywach œrodki uzyskane ze sprzeda¿y pisma dominowa³y nad
wp³ywami z reklam. Jednak œrodki finansowe na pismo pochodzi³y nie tylko
ze sprzeda¿y i reklam. W 1999 r. drukowano informacje zlecone przez gminn¹
komisjê antyalkoholow¹, a w pierwszych numerach z 2000 r. wydano wk³adki
,,Rok z Uni¹’’, na temat projektu unijnego realizowanego przez urz¹d.
,,Kargowski Informator Samorz¹dowy’’. Po raz pierwszy pismo ukaza³o siê
z okazji zakoñczenia II kadencji samorz¹du, latem 1998 roku. Format A-4,
objêtoœæ 4 s. Po wyborach pismo wydano po raz drugi. Trzecie wydanie ukaza³o
siê w sierpniu 1999 r. (24 s. objêtoœci), a czwarte wiosn¹ 2000 r. Wydawc¹ jest
Zarz¹d Miejski. Pismo ma nak³ad 700 egz., na ok³adce wystêpuj¹ dwa
dodatkowe kolory. Oprócz materia³ów dotycz¹cych dzia³alnoœci samorz¹du
oraz instytucji i organizacji gminnych w ostatnich wydaniach pisma znalaz³y
siê dwa obszerne teksty bêd¹ce polemik¹ z wypowiedzi¹ radnego opublikowan¹
w tygodniku ,,Dzieñ Wolsztyñski’’ oraz z artyku³em zamieszczonym w ,,Okolicach
Sulechowa’’.
,,Nasza Spo³ecznoœæ Samorz¹dowa’’. Miesiêcznik Samorz¹dowy wydawany
przez spó³kê cywiln¹ ,,Kapita³’’. Pierwszy numer ukaza³ siê z dat¹ 5 grudnia
1999 r., mia³ 8 s. objêtoœci i dwustronicowy dodatek samorz¹du wsi Laski (z
w³asn¹ numeracj¹). Pismo zawiera³o g³ównie materia³y o tematyce samorz¹dowej i prawnej. Relacja z sesji Rady Miasta i Gminy oraz artyku³
inauguracyjny redaktora naczelnego radnego Stanis³awa Wojciecha Szczepañskiego wskazywa³y, ¿e traktowa³ on pismo jako œrodek do realizacji w³asnej
wizji funkcjonowania samorz¹du1. ). Inicjatywa ta by³a wynikiem dzia³añ
opozycji w Radzie Gminy Czerwieñsk i spotka³a siê z krytyk¹ niektórych
samorz¹dowców2. Mimo to redakcja rozwija³a swoj¹ dzia³alnoœæ, rozszerzaj¹c
kolporta¿ na kolejne miejscowoœci gminy, zachêcaj¹c przedsiêbiorców do
1 - Pragniemy byæ dla Urzêdu partnerem twardym ale uczciwym. Nasz¹ pasj¹ jest wypromowanie autentycznej samorz¹dnoœci
w so³ectwach i mieœcie (z artyku³u inauguracyjnego).
2 - ,,Nasza Spo³ecznoœæ Samorz¹dowa’’ 2000, nr 2, s. 4.
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reklamy i przymierzaj¹c siê do wspó³pracy z Domem Kultury w Laskach.
W 2000 r. pismo oprócz tekstów zawiera³o tak¿e zdjêcia i mia³o 10 s. objêtoœci,
nak³ad 50 egz. (ksero). Adres redakcji: Laski 91 (gm. Czerwieñsk), 66-609
Leœniów Wielki.
,,Okolice Sulechowa’’. Jesieni¹ 1998 r., po zmianie w³adz miejskich w kolegium
redakcyjnym miesiêcznika ,,Sulechów i Okolice’’ nast¹pi³o przesilenie, w wyniku
którego redaktor naczelny z³o¿y³ rezygnacjê. W tym samym numerze radny
Romulad Furs w felietonie Gminne klocki zapowiedzia³ utworzenie nowego
tytu³u1.
Po raz pierwszy ,,Okolice’’ ukaza³y siê z dat¹ 24 grudnia 1998 r. Mia³y format
25 x 36 cm, objêtoœæ 16 s., kolorow¹ ok³adkê, druk offsetowy odbywa³ siê
w drukarni ,,Magic Print’’ w Krê¿o³ach pod Sulechowem. Jej w³aœciciel Tomasz
Tkaczuk by³ zarazem redaktorem naczelnym pisma. Publikowali tu równie¿
radni bêd¹cy w opozycji, wykorzystuj¹cy ³amy gazety do walki z rz¹dz¹c¹
koalicj¹ SLD i Klubu Samorz¹dowego. W pozytywnym œwietle prezentowano
dzia³alnoœæ AWS i UW. W felietonach nie unikano tak¿e spraw ogólnopolskich.
W publicystyce politycznej dotycz¹cej spraw lokalnych w wydaniach z 2000 r.
zamieszczano bardzo subiektywne relacje z sesji samorz¹du2, a tak¿e ostro
krytykowano przewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz nowego redaktora
samorz¹dowego pisma ,,Sulechów i Okolice’’3.
Pocz¹tkowo ,,Okolice Sulechowa’’ wychodzi³y jako dwutygodnik (choæ
nieregularny), w objêtoœci 10-12 s., z dwoma dodatkowymi kolorami na
ok³adce. Latem 1999 r. w edycji pisma nast¹pi³a przerwa, która jak wyjaœnia³
redaktor naczelny [...] mia³a charakter twórczy, gdy¿ pracowaliœmy nad formami
rozwoju gazety4. Od numeru 12 wprowadzono kolor na ok³adce, iloœæ og³oszeñ
ju¿ po kilku numerach ukszta³towa³a siê na poziomie 25-33 proc., z tego ok.
pó³ strony stanowi³y og³oszenia drobne. Nie uda³o siê jednak utrzymaæ
dwutygodniowego cyklu wydawniczego. W 1999 r. pismo ukaza³o siê 16 razy,
w okresie od stycznia do czerwca 2000 r. wydano 8 numerów.
,,Okolice Sulechowa’’ w pierwszych miesi¹cach istnienia wykorzysta³y lukê,
1 - Myœlê, ¿e ju¿ wkrótce na naszym rynku pojawi siê pismo, które bêdzie ca³kowicie niezale¿ne od gminnych polityków.
,,Sulechów i Okolice’’ 1999, nr 9, s. 5.
2 - W numerze 3 z 2000 r. relacja z sesji Rady Powiatu pt. Skandal w Radzie Powiatu zaczyna³a siê od nastêpuj¹cego leadu: Nie
wiadomo co by³o przyczyn¹ otêpienia umys³ów radnych lewicowych podczas posiedzenia Rady Powiatu, które odby³o siê
w ubieg³ym tygodniu. Niektórzy z obserwatorów podejrzewaj¹ g³uchotê, inni zanik szarych komórek - wszyscy zgodni s¹
natomiast, ¿e wœród lewicowców znów przewa¿y³ interes partyjny [...]. Dalej w tekœcie pod adresem radnych SLD padaj¹
okreœlenia typu: krêtacze, g³upota polityczna, machloja polityczna. W tym samym numerze, ten sam autor (bas) relacjê z sesji
Rady Miejskiej zatytu³owa³: Tytus da³ g³os, albo œwinia w ³azience.
3 - W felietonie Romulada Fursa, Panowie coœ tu cuchnie (R:2000, nr 5, s. 3), o nowym redaktorze samorz¹dowego pisma
w Sulechowie napisano: .[...] wynajêty przez towarzysza Tytusa pisarczyk, za stosowne pieni¹dze, odmalowuje nasz¹
codziennoœæ w barwach, które pragnie widzieæ partia mieni¹ca siê za lewicê.
4 - ,,Okolice Sulechowa’’ 1999, nr 11, s. 1. Nr 10 ukaza³ siê z dat¹ 29.05-25.06, a nr 11 z dat¹ 11.08-24.08.

Adres redakcji i drukarni: Sulechów 66-100, Krê¿o³y 11

jaka wytworzy³a siê na lokalnym rynku prasowym na prze³omie 1998 i 1999
r., gdy nie ukazywa³ siê miesiêcznik ,,Sulechów i Okolice’’. Nowej gazecie
nadano tytu³ bardzo podobny do tego, jaki nosi³ samorz¹dowy miesiêcznik,
podobne by³y te¿, redagowane poziomo ostatnie strony obu pism.
,,Sulechów i Okolice’’. Miesiêcznik Rady Miejskiej Sulechowa wydawany od
paŸdziernika 1991 r. Tytu³ pisma mia³ mieæ charakter roboczy, o czym
informowano w artykule inauguracyjnym. Jednoczeœnie redakcja zapowiada³a
szybkie przejœcie na dwutygodnik. Okaza³o siê jednak, ¿e tytu³ pozosta³,
a dwutygodniowej edycji pisma nie uda³o siê zrealizowaæ. Tym niemniej
zaanga¿owanie siê w powstanie pisma radnych Jana Grzesika i Romualda Fursa
(przewodnicz¹cego Rady Miejskiej) oraz dyrektora oœrodka kultury Henryka
Brud³o pomog³o w stworzeniu organizacyjnych i finansowych podstaw do
funkcjonowania redakcji. Od pocz¹tku redaktorem naczelnym pisma by³
Wac³aw Borkowski*, prowadz¹cy w Zielonej Górze zak³adowe pismo
,,Zastalowiec’’. Maj¹c du¿e doœwiadczenie dziennikarskie sprawi³, ¿e od
pierwszego wydania sulechowski miesiêcznik odznacza³ siê profesjonalizmem.
Pierwsza strona zawiera³a najczêœciej du¿e portretowe zdjêcie. Obok
zamieszczano kilka drobnych informacji oraz artyku³y z przerzutem do œrodka
numeru. Strony 2 i 3 obfitowa³y najczêœciej w krótkie informacje, na rozk³adówce
prezentowano s¹siednie gminy: Bojad³a, Trzebiechów, Kargowê. Dalej by³y
rozmowy z radnymi, og³oszenia. Ostatnia strona drukowana poziomo, zawiera³a

218

WYDAWNICTWA

Adres redakcji: Sulechów, al. Wielkopolskie 3

rozmaitoœci, informacje z USC, krzy¿ówkê1. Pismo mia³o format 25 x 36 cm,
objêtoœæ 12 s., dodatkowy kolor na ok³adce. Nak³ad wynosi³ 1500 egz.
Redakcja du¿o miejsca poœwiêca³a historii regionu, a tak¿e rozpoczêtej ju¿
w 1992 r. batalii o powiat. Ta ostatnia akcja prowadzona by³a ponownie na
prze³omie 1997 i 1998 r., ale jej rezultat nie okaza³ siê dla Sulechowa pomyœlny,
co obwieszczono du¿ym tytu³em: Niestety2. Przez prawie trzy lata na drugiej
stronie ukazywa³y siê informacje z cyklu ,,Na ratunek s³u¿bie zdrowia’’.
Niezwykle wartoœciowe teksty pisali miejscowi historycy: Leon Okowiñski (cykl
,,Kartka z historii’’), Dariusz £ukasiewicz (cykl z 1995 r. ,,Historia Koœcio³a
Zamkowego’’, artyku³ z nr 9/1995 Sulechowianie pod Waterloo). Zaniedbana
by³a natomiast tematyka sportowa i dopiero od 1996 r. poœwiêcono jej wiêcej
miejsca. W zwi¹zku z dofinansowaniem z kasy miejskiej redakcja ambiwalentnie
traktowa³a te¿ sprawy og³oszeñ. W ka¿dym numerze by³o zaledwie kilka
reklam, równie¿ oferta darmowych og³oszeñ drobnych nie spowodowa³a
rozbudowania tej rubryki. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nak³ad pisma
wynosi³ ok. 2,6 tys. egz. przy kilkuprocentowych zwrotach3.
W sk³adzie pierwszego kolegium redakcyjnego, oprócz redaktora naczelnego

1 - E. Kurzawa oceniaj¹c w ,,Gazecie Lubuskiej’’ sulechowski miesiêcznik, przyzna³ mu najwy¿sze noty za wygl¹d,
atrakcyjnoœæ, z³amanie pierwszej strony, sprzeda¿ informacji. Ogólnie zaœ w 1998 r. przyzna³ gazecie drugie miejsce razem
z ,,G³osem Wolsztyñskim’’. ,,Sulechów i Okolice’’ 1999, nr 1, s. 2.
2 - ,,Sulechów i Okolice’’ 1998, nr 7, s. 1. W nastêpnym numerze pocieszeniem dla sulechowian mia³a byæ informacja
o powstaniu tu szko³y wy¿szej. Artyku³ na ten temat zatytu³owano Wiwat Akademia.
3 - Rozmowa z Wac³awem Borkowskim, 10 maja 2000 r.
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byli równie¿ miejscowi radni i dzia³acze spo³eczni: Romuald Furs, Ireneusz
Adamczak, Henryk Brud³o. Do tej grupy do³¹czyli póŸniej: Tadeusz Paj¹k,
Zbigniew Nikitiuk, Zbigniew Józefowicz. Publikowane wówczas teksty
wskazywa³y na antylewicowe korzenie polityczne tej grupy. Przejawem tego
by³a nieprzychylna relacja z pobytu Leszka Millera w Sulechowie pt. Spotkanie
z lewic¹. W nastêpnym numerze ukaza³a siê polemika przewodnicz¹cej zarz¹du
miejskiego SdRP (z redakcyjn¹ replik¹). W 1996 r. redaktor naczelny pisma
skorzysta³ z prezydenckiego zaproszenia i wraz z przedstawicielami kilkudziesiêciu gazet lokalnych z ca³ej Polski goœci³ u Aleksandra Kwaœniewskiego.
Oryginaln¹ pami¹tk¹ z tego spotkania by³ podpis prezydenta RP z³o¿ony na
delegacji s³u¿bowej jako poœwiadczenie pobytu redaktora Borkowskiego
w Warszawie1.
Jesieni¹ 1998 r., po wyborach samorz¹dowych w zwi¹zku ze zmianami
w samorz¹dzie, w funkcjonowaniu sulechowskiego miesiêcznika nast¹pi³o
powa¿ne przesilenie. Jego przejawem by³ artyku³ po¿egnalny redaktora
naczelnego pt. Na odchodne opublikowany w numerze 9 (81) listopad grudzieñ 1998 r.2 Szef ,,Sulechowa i Okolic’’ podziêkowa³ swoim wspó³pracownikom oraz da³ do zrozumienia, ¿e jego decyzja jest wynikiem ingerencji
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych w redagowanie pisma.
Przerwa w edycji miesiêcznika trwa³a do marca 1999 r. Uchwa³¹ Rady
Miejskiej nowym redaktorem naczelnym zosta³ Józef £ojek, emerytowany
oficer WP d/s prasowych, który by³ wspó³pracownikiem pisma. Miesiêcznik
kontynuowa³ dawny styl pisma. Prezentowano radnych nowej kadencji,
informowano o staraniach w³adz miasta o utworzenie w Sulechowie powiatu,
o funkcjonowaniu szko³y wy¿szej. Zwiêkszy³a siê liczba reklam i og³oszeñ
drobnych.
W lutym 2000 r. Józef £ojek zrezygnowa³ ze stanowiska redaktora naczelnego,
wkrótce potem samorz¹d powierzy³ kierowanie gazet¹ Zbigniewowi Jelinkowi*,
który redagowa³ ,,Winnicê Zielonogórsk¹’’ - miesiêcznik ZSMP. Nowy redaktor
naczelny zmieni³ szatê graficzn¹ sulechowskiego miesiêcznika. Zwiêkszy³
format do A-3, (przy objêtoœci 6-8 s.) i zrezygnowa³ z drukowania ostatniej
strony w poziomie oraz z jej rozrywkowego charakteru. Zacz¹³ te¿ szukaæ
m³odych wspó³pracowników i zgodnie z wol¹ Rady Miejskiej przygotowywaæ
pismo do przekszta³cenia w dwutygodnik.

1 - Zdjêcie tej historycznej delegacji znalaz³o siê oczywiœcie w gazecie. ,,Sulechów i Okolice’’ 1996, nr 7, s. 3.
2 - D³ugoletni redaktor naczelny pisa³: [...] szczególnie w ostatnich tygodniach, redagowanie pisma sta³o siê zajêciem
uci¹¿liwym. Ci¹g³e tylko t³umaczenia decydentom (i nie tylko), ¿e nie ka¿da publikacja ,,nie po ich myœli’’, musi byæ od razu
spiskiem, ¿e ju¿ biskup Krasicki namawia³ do cnoty i krytyki, sta³o siê wo³aniem do obrazu. Dlatego postanowi³em wzi¹æ
rozbrat z funkcj¹ ,,naczelnego’’ ,,SiO’’.
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,,U Nas’’. Miesiêcznik Rady Miasta i Gminy Czerwieñsk wydawany od
paŸdziernika 1990 r. Twórcami miesiêcznika by³o kilkoro mieszkañców
Czerwieñska, którzy w 1990 r. wydawali biuletyn Komitetu Obywatelskiego.
Przygotowania do utworzenia miesiêcznika rozpoczêto we wrzeœniu 1990 r.1
Redaktorem naczelnym od pocz¹tku by³ Andrzej Sibilski*. W 1993 r. na krótko
funkcjê tê przej¹³ Jacek Gêbicki - nauczyciel historii w Czerwieñsku. W sta³ym
zespole osób redaguj¹cych ,,U Nas’’ by³ jeszcze Lubek Rotko. Pomys³odawc¹
tytu³u by³ radny Lechos³aw Lisiecki2. Redakcja mieœci³a siê w Oœrodku Kultury.
Inicjatorzy pisma zorganizowali tak¿e w Czerwieñsku Klub Zdecydowanych
Optymistów, który mia³ za zadanie organizowaæ ¿ycie kulturalne w mieœcie.
Od pocz¹tku z pismem wspó³pracowa³ ks. proboszcz Henryk Nowik, z którym
redakcja spiera³a siê w kwestii niezale¿noœci lokalnego pisma3. Poza interesuj¹c¹
publicystyk¹ historyczn¹, bie¿¹cymi informacjami ,,U Nas’’ zamieszcza³o tak¿e
materia³y rozrywkowe: dowcipy, krzy¿ówkê, konkursy. Jako jedno z pierwszych
pism lokalnych czerwieñski miesiêcznik publikowa³ oferty pracy. W rubryce
,,Wieœci z Ratusza’’ pracownik urzêdu prezentowa³ uchwa³y Rady Gminy
i Miasta. Burmistrz Czerwieñska wypowiadaj¹c siê w 1992 r. na temat pisma
stwierdzi³: W miesiêczniku w zasadzie pracuje trzech m³odych, zbuntowanych
ludzi, którzy pomimo ¿e s¹ finansowani przez Urz¹d, to s¹ ca³kowicie niezale¿ni
w doborze tematów4.
Niezale¿noœæ pisma od samorz¹du i lokalnych uk³adów uwidoczni³a siê
podczas wyborów samorz¹dowych w 1994 r. W odró¿nieniu od innych pism
lokalnych, miesiêcznik ,,U Nas’’ nie drukowa³ urzêdowych elaboratów
o dokonaniach ostatniej kadencji. W przedwyborczym wydaniu pisma nie by³o
te¿ artyku³ów wskazuj¹cych na preferencje wyborcze redakcji, nie by³o
og³oszeñ kandydatów, a jedynie ogólna instrukcja jak g³osowaæ. Inaczej by³o
w 1995 r. podczas wyborów prezydenckich, kiedy to emocje polityczne w Polsce
da³y o sobie znaæ w stopniu niespotykanym od 1990 r. W wydanym na kilka
dni przed drug¹ tur¹ wyborów prezydenckich numerze redaktor naczelny
Andrzej Sibilski opublikowa³ na pierwszej stronie artyku³ Wolê Wa³êsê, który
by³ jednoznaczn¹ deklaracj¹ wyborcz¹ czo³owego publicysty tego miesiêcznika.
Wywo³a³o to polemikê radnego Krzysztofa Romankiewicza, który na sesji Rady
Gminy i Miasta zaprotestowa³ przeciwko politycznemu wykorzystywaniu pisma
utrzymywanego z podatków wszystkich mieszkañców. Jego polemika znalaz³a
siê te¿ na ³amach nastêpnego wydania ,,U Nas’’, wraz z replik¹ Andrzeja
1 - Pierwszy ,,plan gazety’’ powsta³ podczas spotkania w domu pani Reginy Stasiñskiej. ,,U NAS’’ panuje zdecydowany
optymizm, ,,Gazeta Lubuska’’1992, nr 258, s. 5.
2 - Jubileusz, ,,U Nas’’ 1995, nr 42, s. 1.
3 - Andrzej Sibilski, Przetrwaliœmy, ,,U Nas’’ 1995, nr 42, s. 1.
4 - Tam¿e. W 1998 r. z bud¿etu miasta na miesiêcznik przeznaczono 36.580 z³. Samorz¹dowe finanse nie zmusza³y redakcji do
pozyskiwania reklam. Podobnie jak to by³o w przypadku innych czasopism dotowanych przez urzêdy, równie¿ w ,,U Nas’’
p³atne og³oszenia pocz¹tkowo nale¿a³y do rzadkoœci.
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Silbilskiego Nie bêdê obojêtny. Tekst ten, w którym autor zdecydowanie broni³
swojego prawa do wyra¿ania pogl¹dów (równie¿ politycznych) na ³amach
gminnego miesiêcznika, nawet za cenê dymisji, jest klasycznym przyk³adem
dylematów publicystów pism lokalnych1.
W ci¹gu pierwszych lat funkcjonowania pisma redakcja doskonali³a metody
prac. Zrezygnowano z maszynopisu na rzecz komputerów. Objêtoœæ z 8 s.
zwiêkszy³a siê do 16, a niekiedy nawet do 28 s. Przez piêæ lat wydano 43
numery, zamieszczono teksty o ³¹cznej objêtoœci 661 s., napisane przez 69
osób. Pismo mia³o format A-4, druk offsetowy czarno-bia³y, z dodatkowym
kolorem na ok³adce. Wiêkszoœæ nak³adu (400 egz.) rozchodzi³a siê w prenumeracie. W ,,U Nas’’ zamieszczano sta³y dodatek dzieciêco-m³odzie¿owy
,,Miot³a’’. Okresowo pojawi³y siê tak¿e inne szkolne dodatki: ,,Drapak’’,
,,Uczniak’’, ,,Kleks’’, ,,Stalówka’’2. Sta³¹ rubryk¹ pisma by³o ,,Echo Zaodrza’’
- sportowy cykl z terenów le¿¹cych po drugiej stronie rzeki redagowany przez
Zygmunta Borkowskiego. Interesuj¹co prezentowa³y siê tak¿e cykle: ,,Panorama
firm’’ i ,,Honorowy obywatel gminy’’, koñcz¹cy siê ka¿dego roku (od 1995 r.)
wrêczeniem tytu³u przez Kapitu³ê. Z okazji wydania piêædziesi¹tego numeru
,,U Nas’’ redaktor naczelny pisa³: Najwiêksz¹ trosk¹ napawa³ nas ci¹gle niedobór
sta³ych wspó³pracowników. Takich dziennikarzy z powo³ania, z potrzeby wyra¿ania
swoich opinii, maj¹cych coœ ciekawego do powiedzenia na temat tego, co nas
otacza3.
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ustabilizowa³a siê formu³a
miesiêcznika. Na pierwszej stronie zamieszczano du¿e zdjêcie, obok którego
by³ artyku³ wstêpny lub tytu³y artyku³ów znajduj¹cych siê wewn¹trz numerów.
Na stronie ostatniej zagoœci³y na sta³e ,,Donosy’’, krótkie informacje redagowane
wed³ug wzorów agencyjnych. W 1996 r. po krytycznym artykule Rada z wozu
sugeruj¹cym brak przygotowania samorz¹dowców do sesji bud¿etowej, radni
podczas obrad przypominali dziennikarzom ,,kto ich utrzymuje’’4. Latem 1997
r. w artykule Woda tysi¹clecia opisywano przebieg i skutki powodzi, a pominiêto
sprawy kampanii wyborczej do parlamentu. W 1998 r. wzros³a liczba reklam
(pojawi³y siê te¿ ca³ostronicowe inseraty), od 71 numeru na ³amach pisma
pojawi³y siê strony ,,U Nas. W Parafii’’ - biuletynu parafii œw. Wojciecha.

1 - ,,U Nas’’ 1995, nr 45, s. 2. Andrzej Sibilski pisa³: [...] wszyscy p³acimy podatki i wszyscy mamy prawo do naszej gazety.
W sk³adzie samej redakcji s¹ ró¿ne sympatie polityczne, ale nikomu nie przysz³oby do g³owy wypracowaæ jakiegoœ wspólnego
stanowiska. [...] Opowiedzia³em siê tak jednoznacznie za obecnym prezydentem dlatego, ¿e to w³aœnie za spraw¹ orientacji
reprezentowanej przez niego mog³em stworzyæ m.in. gazetê [...]. Rada Gminy i Miasta, finansuj¹c gazetê, ma rzecz jasna
prawo wprowadzenia zasady kolektywnego zatwierdzenia linii programowej, analizowania treœci zamieszczanych artyku³ów,
zobojêtnienia politycznego redaktorów, ograniczenia gazety do ,,bezstronnego œrodka przekazu informacji’’, tylko w takiej
redakcji nie ma dla mnie miejsca.
2 - ,,U Nas’’ 1995, nr 43, s. 6.
3 - Andrzej Sibilski, Po piêædziesi¹tce, ,,U Nas’’, nr 50 z 15 maja 1996, s. 1.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 78, s. 17.
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kraju i ze œwiata’’, przedstawia ciekawe osobowoœci w rubryce ,,Ludzie
z inicjatyw¹’’, prezentuje firmy z okolic Zielonej Góry wspó³pracuj¹ce
z rolnikami oraz du¿o miejsca poœwiêca agroturystyce. W 2000 r. w miesiêczniku
pojawia³o siê wiêcej informacji o Unii Europejskiej oraz dodatek ,,Informacje
rynkowe’’ zawieraj¹cy cenniki i dane z gie³d. ,,Informator’’ ma format A-4, 40
s. objêtoœci, kolorow¹ ok³adkê, drukowany jest w nak³adzie 2800 egz. Redaktor
naczelny: El¿bieta Bodnar. Od stycznia 2000 r. zmieniono tytu³ miesiêcznika
na ,,Lubuski Informator Rolniczy’’.

10. Powiat ¯agañski

,,Zielonogórski Informator Rolniczy’’. Miesiêcznik wydawany przez ODR
w Kalsku od 1991 r. W lutym 1999 r. ,,Informator’’ ukaza³ siê po raz setny.
Pismo oprócz materia³ów dotycz¹cych rolnictwa zawiera tak¿e rubryki: ,,Z

,,Biuletyn Informacyjny’’. Kwartalnik Zarz¹du Gminy i Miasta w Szprotawie
wydawany od lutego 1998 r. Nie ukrywamy, ¿e poprzez szerok¹ informacjê
o dzia³aniach na rzecz lokalnego œrodowiska zamierzamy Pañstwa zaktywizowaæ.
Chcielibyœmy wspólnie tworzyæ przychylny klimat dla twórczych zmian naszego
otoczenia i w³¹czyæ wszystkich do dzia³añ na rzecz dalszego rozwoju naszej ma³ej
Ojczyzny - napisa³ w artykule inauguracyjnym burmistrz Franciszek Sitko.
Ka¿dy numer ,,Biuletynu’’ przynosi na pierwszej stronie artyku³ wstêpny
burmistrza. Autorami pozosta³ych tekstów s¹ pracownicy urzêdu informuj¹cy
o aktualnych zadaniach podleg³ych im dzia³ów. Ponadto w kwartalniku
publikowane s¹ te¿ teksty prezentuj¹ce stanowisko Zarz¹du w kwestiach
bêd¹cych przedmiotem sporu miêdzy klubami radnych.
,,Biuletyn’’ zosta³ zarejestrowany 9 wrzeœnia 1999 r.1 jako dwumiesiêcznik i w
takim cyklu Zarz¹d stara siê go wydawaæ. Pismo jest redagowane w jednym
³amie, bez zdjêæ i grafiki, przy wykorzystaniu najprostszych opcji komputerowych.
Ma format A-4, objêtoœæ 4-8 s., powielane jest na ksero w nak³adzie 2 tys. egz.
,,Biuletyn Informacyjny’’. Pismo samorz¹du gminy i miasta Ma³omice
wydawane nieregularnie od stycznia 1999 r. Zawiera informacje z prac
samorz¹du i instytucji podleg³ych. Redagowany jest przez pracowników
biblioteki. Dot¹d ukaza³y siê cztery wydania. Format A-4, objêtoœæ 20 s., ksero,
nak³ad ok. 50 egz.
,,Czytade³ko’’. Pismo wydawane przez Ko³o Dziennikarskie w Zespole Szkó³
Mechanicznych w ¯aganiu. Jego pocz¹tki zwi¹zane by³y z dzia³alnoœci¹
Szkolnego Radia ,,Relax’’ w 1991 r. Pismo szybko osi¹gnê³o wysoki poziom
merytoryczny i graficzny. Kolejnym zespo³om redakcyjnym udawa³o siê
utrzymaæ poziom przewy¿szaj¹cy wiele lokalnych wydawnictw. Stosowano
ró¿ne formy wypowiedzi dziennikarskiej: wywiady, reporta¿e, felietony, recenzje,

1 - ,,U Nas’’ 1999, nr 80, 81, 82.

1 - Rozmowa z sekretarzem urzêdu w Szprotawie, 28 wrzeœnia 1999 r.

Zespó³ redakcyjny czerwieñskiego miesiêcznika, od lewej: Andrzej Sibilski, Dariusz Grzeœkowiak,
Alina Juncewicz. Na zdjêciu nie ma jeszcze jednego cz³onka redakcji, Jacka Gêbickiego

W 1998 r. w okresie przedwyborczym w ,,U Nas’’ najwiêcej miejsca
zajmowa³y og³oszenia wyborcze AWS i lokalnego lewicowego Komitetu
Wyborczego. Po wyborach gazeta sta³a siê miejscem polemiki wokó³ kompetencji
nowych w³adz. Po publikacji wywiadu z nowym burmistrzem by³y burmistrz
opublikowa³ list Dlaczego w³adze gminne nie mówi¹ prawdy?, w którym
krytykowa³ nowego w³odarza miasta i sugerowa³ mu podanie siê do dymisji.
Odpowiedzi¹ by³y teksty (bez podpisów) broni¹ce burmistrza, zamieszczone
pod wspólnym tytu³em Autokrata demokracji nie zrozumie. Replik¹ by³ artyku³
Towarzysz Anonim1. W 1999 r. w miesiêczniku publikowano du¿o materia³ów
samorz¹dowych: wieloczêœciowy ,,Bilans otwarcia’’, sprawozdania z sesji,
uchwa³y i dane bud¿etowe. Od stycznia 2000 r. gazeta wzbogaci³a sw¹ szatê
graficzn¹. Ok³adka pisma by³a drukowana w pe³nym kolorze i na kredowym
papierze.
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dominowa³y jednak krótkie, ³atwe w odbiorze informacje. Poza tym dowcipy,
krzy¿ówki, og³oszenia. ,,Czytade³ko’’ nie ogranicza³o siê tylko do tematów
szkolnych i m³odzie¿owych1, jego redaktorzy wspó³pracowali z opiekunem przy
redagowaniu lokalnego ,,Goñca ¯agañskiego’’, troje z nich ju¿ na studiach
zwi¹za³o siê z profesjonalnymi redakcjami. Pismo mia³o œrodowiskowy charakter.
Zespó³ posiada³ doœwiadczenie w zakresie komputerowego opracowania
gazety, potrafi³ te¿ samodzielnie zdobywaæ œrodki na jej wydanie. Dzia³alnoœæ
redakcji zosta³a wielokrotnie nagrodzona w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. O ,,Czytade³ku’’ pisa³a te¿ czêsto prasa regionalna2. Kolejnymi
redaktorami naczelnymi pisma byli: Tomasz Dylewicz, Beata Gêbura, Irena
Burghardt, Edyta Adamczyk, Marta Fiodorów, Agnieszka Bieniek. W lutym
2000 r. ukaza³ siê 32 numer ,,Czytade³ka’’, a w marcu z okazji 10 rocznicy
powstania pisma odby³o siê jubileuszowe spotkanie by³ych i aktualnych
redaktorów pisma3. Pismo ma format A-4, objêtoœæ ok. 16 s., drukowane jest
w drukarni ,,Eurodruk’’ w Zielonej Górze. Redakcja sama wykonuje grafiki,
opracowanie komputerowe, zdjêcia. Zbiera og³oszenia. Opiekunem ,,Czytade³ka’’ od jego powstania jest Robert Zarzycki*.
,,Dwutygodnik Szprotawski’’. Po raz pierwszy pismo ukaza³o siê z dat¹ 10
grudnia 1989 r. wydane przez Miejski Komitet Organizacyjny NSZZ
,,Solidarnoœæ’’. By³ to typowy biuletyn zwi¹zkowo-opozycyjny z czasów przemian
spo³eczno-politycznych lat 1989-90. Inicjatorem i pierwszym redaktorem
naczelnym by³ dzia³acz ,,Solidarnoœci’’, Andrzej Skawiñski4. Pismo mia³o
format A-4, objêtoœæ 4-8 s. i drukowane by³o na powielaczu, w nak³adzie ok.
tysi¹ca egzemplarzy. Oprócz informacji zwi¹zanych z aktualnymi przemianami
w Szprotawie, ,,Dwutygodnik’’ publikowa³ tak¿e interesuj¹ce materia³y
historyczne, np. wspomnienia osiedleñców z lat 1945-50, wywiad z komendantem
policji o 13 grudnia 1981 r.
Z czasem ,,Dwutygodnik’’ zacz¹³ zmieniaæ swój profil. Po wyborach
samorz¹dowych w 1990 r. kilku cz³onków zespo³u redakcyjnego i wspó³pracowników wesz³o w sk³ad nowych w³adz miasta. W 1991 r. zwiêkszy³a siê objêtoœæ
do 14 str., pojawi³y siê materia³y rozrywkowe, horoskop, krzy¿ówka, satyryczna
szopka w wydaniu noworocznym. W nastêpnym roku poprawi³a siê jakoœæ
druku i papieru, w 1993 r. w ,,Dwutygodniku’’ rozpoczêto druk reklam5
1 - W 1996 r. opublikowano m.in. wywiad z goszcz¹c¹ w ¯aganiu piosenkark¹ Edyt¹ Geppert.
2 - Leszek Kalinowski, Podziemna gazeta z ziemskim dodatkiem, ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 25, s. 4. Nagroda dla ,,Czytade³ka’’
1998, nr 3, s. 2. A tak¿e: Forum Gazetek Szkolnych 1992, nr 1 i 1994, nr 7; ,,Grono’’ 1993, nr 1; News Nowoœci Oœwiaty 1994,
nr 5, nr 7; ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’ 1994, nr 7/8; ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 33. W latach 1992-99, ,,Czytade³ko’’ uzyska³o
dziewiêæ ró¿nego rodzaju nagród i wyró¿nieñ w konkursach dla wydawnictw szkolnych - z pisma R. Zarzyckiego do autora.
3 - Jubileuszowe ,,Czytade³ko’’, ,,Zachodni Goniec Regionalny’’ 2000, nr 4, s. 9.
4 - Andrzej Skawiñski, nauczyciel polonista (po UWr) kierowa³ pismem do czasu powo³ania do wojska w 1990 r.
5 - Redakcji nie uda³o siê jednak stworzyæ trwa³ego zaplecza og³oszeniodawców. Ogólna powierzchnia reklam kszta³towa³a siê
poni¿ej 10 proc. ca³kowitej objêtoœci pisma. Og³oszenia drobne pojawia³y siê sporadycznie.
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uregulowano te¿ sprawy w³asnoœciowe pisma, wydawc¹ zosta³o Stowarzyszenie
Przyjació³ ,,Dwutygodnika Szprotawskiego’’. W tym czasie w³adze miasta
sfinansowa³y wydawanie drugiego lokalnego pisma ,,Gazety Szprotawskiej’’
przygotowywanej przez zespó³ ,,Gazety Lubuskiej’’. W latach 1993-94 ukaza³o
siê 18 numerów tego miesiêcznika. Taka decyzja spowodowa³a, ¿e ,,Dwutygodnik
Szprotawski’’ by³ postrzegany jako samorz¹dowy antagonista, co zreszt¹
poœrednio przyzna³ d³ugoletni publicysta ,,Dwutygodnika’’, prawnik Marian
Kuroczycki, w programowym artykule Wizerunek Dwutygodnika1.
Zmiana w³adz w Szprotawie po wyborach samorz¹dowych w 1994 r. nie
wp³ynê³a zasadniczo na sytuacjê redakcji. Wprawdzie konkurencyjne pismo
przesta³o siê ukazywaæ, ale zespó³ ,,Dwutygodnika’’ nie by³ w stanie zbudowaæ
profesjonalnego zaplecza technicznego i kadrowego. Poszukiwanie sponsorów
wœród przedsiêbiorców nie doprowadzi³o do zmiany w³aœciciela pisma2,
zmieniono jedynie nazwê stowarzyszenia. Od 1997 r. wydawc¹ dwutygodnika
jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Szprotawskiej. Zmniejsza³a siê grupa
spo³eczników zainteresowanych redagowaniem pisma3. Przy dwutygodniowym
cyklu wydawniczym dobór materia³ów na poszczególnych stronach mia³ czêsto
przypadkowy charakter, zdarza³y siê te¿ dziennikarskie wpadki4.
1 - ,,Dwutygodnik Szprotawski’’ 1993, nr 6, s. 1-2. W artykule tym czytamy: ,,DS’’ urzêdowe informacje uzupe³nia lub koryguje
komentarzami o prospo³ecznych motywacjach i odczuciach. Innymi s³owy ,,DS’’ ma przede wszystkim pisaæ to, czego nie
napisze jego urzêdowy konkurent i w tym zakresie zbieraæ i publikowaæ informacje.
2 - W 1995 r. prezesem Stowarzyszenia Przyjació³ Dwutygodnika Szprotawskiego zosta³ prywatny przedsiêbiorca ze
Szprotawy. O planach przekszta³cenia pisma w tygodnik rozmawia³a z nim d³ugoletnia publicystka ,,Dwutygodnika’’ Urszula
Skoczylas (artyku³ Pozytywne oszo³omstwo z numeru 155).
3 - W œwi¹tecznym numerze z 1997 r. ( nr 19, s. 7), redakcja opublikowa³a podsumowanie dziewiêcioletniej dzia³alnoœci,
t³umacz¹c swoje ograniczone mo¿liwoœci finansowe oraz spo³eczny charakter pracy. W tym okresie (lata 1996-97) objêtoœæ
pisma zmniejszy³a siê do oœmiu stron.
4 - W numerze 12 z 1994 r. na pierwszej stronie opublikowano wywiad z nowym przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, nie podaj¹c
nazwiska przewodnicz¹cego. Przeprosiny ukaza³y siê w nastêpnym wydaniu.
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Wywodz¹cy siê z ruchu solidarnoœciowego zespó³ redakcyjny nie stroni³ od
wyra¿ania swoich antylewicowych pogl¹dów na ³amach ,,Dwutygodnika’’.
Podczas kampanii prezydenckiej w 1995 r. redaktor naczelna Dorota Ptak*
w swoich artyku³ach zdecydowanie opowiada³a siê po stronie Wa³êsy. W 1997
r. krytykowa³a rz¹dy SLD-PSL, a pozytywnie ocenia³a koalicjê AWS-UW.
Jednak tematyka polityczna stanowi³a margines publicystyki ,,Dwutygodnika’’.
Stosunki z lokalnymi w³adzami nie uk³ada³y siê najlepiej, mimo ¿e w pierwszej
kadencji wiêkszoœæ samorz¹du Szprotawy oraz zespo³u redakcyjnego mia³a
wspólny rodowód ideowo-polityczny. W 1992 r. ,,Dwutygodnik’’ zaanga¿owa³
siê po stronie zwolenników referendum maj¹cego na celu odwo³anie Rady
Miejskiej. W nastêpnych latach dosz³o do konfliktu redaktor naczelnej
z burmistrzem, czego wyrazem by³ proces cywilny (zakoñczony ugod¹), a tak¿e
wymówienie lokalu redakcyjnego w samorz¹dowym domu kultury. W latach
1992-98 redakcja korzysta³a z lokali spó³dzielni mieszkaniowej.
W 1998 r. przewodnicz¹cy Rady Miejskiej podsumowuj¹c dzia³alnoœæ
samorz¹du II kadencji, negatywnie oceni³ ,,Dwutygodnik Szprotawski’’,
nazywaj¹c go pismem marginalnie istniej¹cym1. I choæ w nastêpnej kadencji
Rady wiêkszoœæ mandatów zdobyli kandydaci Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Szprotawskiej (wydawcy pisma), to jednak sytuacja finansowa dwutygodnika
nie uleg³a poprawie, a nowe w³adze kontynuowa³y rozpoczête w lutym 1998
r. wydawanie w³asnego kwartalnika. Tymczasem redakcji ,,Dwutygodnika
Szprotawskiego’’ coraz trudniej by³o utrzymaæ ci¹g³oœæ wydawnicz¹. Od
numeru 13. z 1998 r. pismo wychodzi³o bez dodatkowego koloru na ok³adce,
liczy³o 8 s. Pod koniec roku w edycji gazety nast¹pi³a trzymiesiêczna przerwa.
[...] ci¹gle walczymy o przetrwanie, o czym œwiadcz¹ powtarzaj¹ce siê okresy
milczenia - pisa³a redakcja po wznowieniu edycji, apeluj¹c zarazem o wspó³pracê2. Dwusetny numer pisma wydany w czerwcu 1999 r. ukaza³ siê bez zwyk³ej
w takich wypadkach jubileuszowej wzmianki. W tym czasie nak³ad pisma
wynosi³ ok. 700 egz., objêtoœæ 16 s., format A-4.
Od 1997 r. gazeta nabra³a profilu kulturalno-spo³ecznego, skupiaj¹c siê na
sprawach lokalnego œrodowiska. Jedn¹ z czêœciej pojawiaj¹cych siê rubryk by³y
,,Po¿egnania’’ - wspomnieniowe nekrologii odchodz¹cych szprotawian. W 1998
r. redakcja pisa³a o szansach utworzenia powiatu szprotawskiego3. Wœród
publicystów uaktywni³o siê ma³¿eñstwo HaraŸnych, emerytowanych pracowników domu kultury. Najwiêcej materia³ów publikowa³a redaktor naczelna
pisma prowadz¹ca m. in. dwie sta³e rubryki informacyjne: ,,Dwa tygodnie
w Szprotawie’’ i ,,Okruchy Szprotawskie’’. W 1998 r. (od nr 6) jedn¹ stronê
1 - ,,Dwutygodnik Szprotawski’’ 1998, nr 13, s. 4.
2 - Zostañ pismakiem!, ,,Dwutygodnik Szprotawski’’ 199, nr 3, s. 2.
3 - Powiatu jednak w Szprotawie nie utworzono, co redaktor naczelna podsumowa³a w artykule Niespe³nienie powiatowe (nr
2/1998), przypominaj¹c w nim bogat¹ historiê miasta od czasów lokacji w 1263 r.
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wraz ze specjaln¹ winiet¹ poœwiêcono gminie Ma³omice. W nastêpnym roku
na tej samej zasadzie zaczê³y ukazywaæ siê korespondencje Józefa Miziuka
sta³ego wspó³pracownika redakcji z Leszna Górnego.
,,Goniec ¯agañski’’. Samorz¹dowy Informator Miejski wydawany od lutego
1997 r. do paŸdziernika 1999 r., pocz¹tkowo jako kwartalnik, a od lutego 1999
r. jako miesiêcznik. Pierwszym redaktorem naczelnym by³ Robert Zarzycki*
Artyku³ inauguracyjny napisa³ ówczesny burmistrz Zbigniew Janek,
sekretarzem redakcji by³ sekretarz miasta Artemiusz W³adyka. Wœród
publicystów byli nauczyciele, wojskowi, pracownicy samorz¹dowi. Najwiêcej
tekstów pisa³ redaktor naczelny, wœród sta³ych rubryk wyró¿nia³ siê cykl
felietonów ,,Nie chce mi siê z Wami gadaæ’’.
Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 16 s., kolorow¹ ok³adkê kredow¹, druk
pocz¹tkowo odbywa³ siê w Wolsztynie a od czerwca 1998 r. w Lubsku. Nak³ad
zwiêkszy³ siê w trakcie edycji z 1500 do 2000 egz. Wysoka jakoœæ druku
(pocz¹tkowo ca³y numer wydawany by³ na papierze kredowym), poci¹ga³a za
sob¹ spore koszty. W bud¿ecie miejskim zarezerwowano na ten cel 21 tys. z³1.
Reklamy stanowi³y oko³o kilku procent powierzchni ca³ego pisma. Zespó³
redakcyjny szybko nabiera³ doœwiadczenia, wiêc prawdopodobnie ,,Goniec’’
zdoby³by sta³y rynek czytelników i reklamodawców, jednak, podobnie jak wiele
innych pism samorz¹dowych, pad³ ofiar¹ walki politycznej w ³onie Rady
Miejskiej. W paŸdzierniku radni SLD zg³osili wniosek o zawieszenie dzia³alnoœci

1 - ,,Goniec ¯agañski’’ 1999, nr 3, s. 1.
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pisma. Wniosek przeg³osowano, a redakcja nie zd¹¿y³a nawet zamieœciæ na
³amach miesiêcznika stosownych wyjaœnieñ.
Wznowienie edycji pisma nast¹pi³o w maju 2000 r. Redaktorem naczelnym
zosta³a Ewa D¹browska-Gut z ¯agania, która do stycznia kierowa³a redakcj¹
,,¯arskiej Gazety Powiatowej’’.
,,Nowy G³os Kawalerii Pancernej’’. Kwartalnik 11 Dywizji Kawalerii Pancernej
im. Króla Jana III Sobieskiego. Tematyka wojskowa w piœmie obejmuje zarówno
bie¿¹ce wydarzenia z ¿ycia dywizji, jak równie¿ problematykê ogólnopolsk¹,
tradycje I Dywizji Pancernej gen. Maczka. Czêœæ tekstów zwi¹zanych jest
z dzia³alnoœci¹ jednostki na rzecz lokalnej spo³ecznoœci (dzia³: ,,Wojsko Spo³eczeñstwu’’). ,,G³os’’ ma format A-4, objêtoœæ 28 s., kolorow¹ ok³adkê
kredow¹, nak³ad 300-350 egz. Redaktorem naczelnym jest Waldemar Kotula.
Adres redakcji: ¯agañ 68-101, ul. Dworcowa 68-101,
,,Roztropnoœæ’’. Miesiêcznik Parafii Wniebowziêcia NMP w Szprotawie, ukazuje
siê od marca 1997 r. Do sierpnia 1999 r. pismo redagowane by³o pod
kierunkiem ks. Józefa Tomiaka. Po jego przeniesieniu do Rokitna pracami
kolegium kierowa³ ks. Andrzej Sieczka. Pismo powsta³o dziêki ofiarnej pracy
grupy parafian, spoœród których w sk³ad redakcji wchodzili: Jadwiga Grzelak,
Marta Gonciarz, Jaros³aw Kmiecik, Janina Tyszkowska1. Twórcy ,,Roztropnoœci’’
starali siê po³¹czyæ w piœmie informacyjny i publicystyczny styl redagowania.
Opisuj¹c wydarzenia oraz problemy o treœci religijnej, stosowano ró¿ne formy
dziennikarskiej wypowiedzi: wywiad, felieton, informacjê. Prawie wszystkie
artyku³y by³y podpisywane przez autorów. W relacjach lokalnych oprócz spraw
religijnych poruszano tak¿e najwa¿niejsze tematy œrodowiskowe. ,,Roztropnoœæ’’
mia³a swoj¹ rubrykê skierowan¹ do dzieci, publikowa³a próby literackie, listy
do redakcji, zdjêcia. ,,Roztropnoœæ’’ ma format A-5, objêtoœæ 20 s., nak³ad
1.500 egz., druk czarno-bia³y odbywa siê w drukarni w Nowej Soli, Adres
redakcji: Szprotawa 67-300, ul. Piastowska 5. Do czerwca 2000 r. ukaza³o siê
37 numerów pisma.
,,Skrawek’’. Gazeta Ko³a Dziennikarskiego Zespo³u Szkó³ Tekstylno-Handlowych w ¯aganiu, wydawana od grudnia 1997 r. Kolejni redaktorzy naczelni:
Hanna Bargowska, Ma³gorzata Bajor. Opiekun: Czes³aw Zarzycki. Pismo ma
format A-4, objêtoœæ 12 s., stosuje komputerow¹ grafikê, publikuje zdjêcia
i og³oszenia. W marcu 2000 r. ukaza³ siê numer 9.
,,Sprotavica’’. Pismo wydawane przez TKKF w Szprotawie od kwietnia 1998
do marca 1999 r. Format A-4, objêtoœæ 4 s., ksero. Oprócz materia³ów
sportowych zawiera tak¿e publikacje historyczne, reklamy. Redaktor naczelny
Maciej Boryna (instruktor TKKF, nauczyciel, t³umacz) w czerwcu 1999 r.

1 - ,,Roztropnoœæ’’ 1999, nr 29, s. 2.
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rozpocz¹³ redagowanie comiesiêcznego ,,Przewodnika’’ po okolicach Szprotawy
(A-4, 2-4 s.).
,,Zachodni Goniec Regionalny’’. Miesiêcznik wydawany od lutego 2000 r.
przez Stowarzyszenie Promocji Kultury w ¯aganiu. Zespó³ miesiêcznika to
w du¿ej mierze dawni cz³onkowie redakcji ,,Goñca ¯agañskiego’’, redaktorem
naczelnym jest Robert Zarzycki*, sekretarzem redakcji Wanda Winczaruk.
W publicystyce z pierwszych numerów widoczne jest dotychczasowe doœwiadczenie twórców pisma oraz zapa³ towarzysz¹cy nowej inicjatywie medialnej.
,,Goniec’’ z powodzeniem podejmuje tematykê wszystkich miast i gmin powiatu
¿agañskiego, relacjonuj¹c ¿ycie wielu lokalnych œrodowisk (wojsko, samorz¹dy,
szko³y, politycy). Od numeru pi¹tego wprowadzono m³odzie¿ow¹ kolumnê
,,Regionalny Goniec M³odych’’. Pismo ma format B-4, 16 str. objêtoœci,
kolorow¹ ok³adkê kredow¹. Druk w drukarni ,,Dechnik’’ w Lubsku.

11. Powiat ¯arski
,,Co u nas s³ychaæ?’’ Miesiêcznik Gminy Trzebiel, ukazuje siê od sierpnia
1999 r. W pierwszym numerze pisma Stefan WoŸny, wójt gminy, a zarazem
redaktor naczelny, przedstawi³ krótko cele tej inicjatywy wydawniczej. Pismo
mia³o przede wszystkim informowaæ o pracy samorz¹du, choæ w praktyce
porusza³o wszystkie sprawy gminy. Materia³y redakcyjne prezentowane by³y
w atrakcyjnej formie graficznej, na któr¹ sk³ada³y siê zdjêcia, sta³e rubryki,
trzy³amowy uk³ad tekstów. Aktywnym publicyst¹ miesiêcznika jest Zygmunt
Dyszczyñski. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 4-8 s., wydawane jest bez
dodatkowych kolorów.
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,,Gazeta £êknicka’’. £êknicki Miesiêcznik Lokalny wydawany przez samorz¹d
gminy i miasta. Pismo nawi¹za³o do miesiêcznika ,,Plus-Minus’’ wydawanego
w czerwcu 1991 r. (ukaza³y siê cztery numery powielane na ksero). Jednak
krytyczne materia³y o Urzêdzie Miejskim spowodowa³y, ¿e w³adze odmówi³y
pomocy finansowej i gazeta przesta³a siê ukazywaæ1. W 1996 r. podjêto decyzjê
o wznowieniu tytu³u. W 1997 r. w wyniku konkursu nadano mu tytu³ ,,Gazeta
£êknicka’’ (w winiecie tytu³owej pozosta³y po dawnym tytule znaki + i –).
Wydawc¹ zosta³ Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, pierwszym redaktorem
naczelnym by³ Adam Matuszkiewicz, wychowawca w Domu Dziecka, który
wczeœniej redagowa³ lokalne pismo w Niemys³owie.
Ukazuj¹ca siê pod patronatem w³adz samorz¹dowych gazeta, mia³a trudnoœci
z przekonaniem swoich decydentów do utrzymania tej inicjatywy. Rada £êknicy
finansowa³a wczeœniej jedn¹ kolumnê ,,S³owa £êknicy’’ redagowan¹ przez
Lecha Malinowskiego z ¯ar w ,,S³owie Œl¹sko-£u¿yckim’’. Gdy wycofa³a siê
z umowy i rozpoczê³a edycjê ,,Gazety £êknickiej’’, ,,S³owo’’ podda³o tê
inicjatywê ostrej krytyce2. W odpowiedzi W³adys³aw Buganik opublikowa³
w ,,Gazecie £êknickiej’’ artyku³ Gdy nie wiadomo o co chodzi, to na pewno
chodzi o pieni¹dze. Kilka miesiêcy póŸniej ten sam publicysta broni³ ,,Gazety’’
przed zakusami radnych, którzy rozwa¿ali mo¿liwoœæ zamkniêcia pisma.
Redaktor ,,Gazety’’ pisa³ o znaczeniu tego wydawnictwa dla promocji gminy
i stara³ siê przekonaæ radnych do zatwierdzenia dotacji dla pisma od stycznia
1998 r.3 W numerze szóstym z 1997 r. redaktor naczelny pisa³ o problemach
z redagowaniem pisma: Pos¹dzeni jesteœmy jako Gazeta... o krytykanctwo, brak
rozs¹dku, mieszanie ludziom w g³owach. [...] Czasem mam wra¿enie, ¿e
chcia³bym byæ naczelnym ,,Trybuny Ludu’’. Z pewnoœci¹ w tle takiej publicystyki
by³y konflikty na linii redakcja - w³adza lokalna. W nastêpnym numerze ukaza³a
siê po raz pierwszy wk³adka ,,Z prac Zarz¹du Miasta’’ oraz d³ugi wywiad
z burmistrzem, którego publikacjê motywowano tym, aby jednak napisaæ coœ
o pozytywnych dzia³aniach Rady4. Jak gdyby ukoronowaniem tych dwuznacznych
sformu³owañ by³ nota od redaktora naczelnego Zstêpniak informuj¹ca
o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Szef pisma podkreœla³, ¿e by³a to
osobista decyzja i nie spowodowa³y jej ¿adne naciski z zewn¹trz5. Jego nastêpc¹
zosta³a Jolanta Bojsza, wychowawca w Domu Dziecka, mieszkaj¹ca w £êknicy

1 - W £êknicy nie lubi¹ czytaæ... Ÿle o sobie, ,,Magazyn Lubski’’ 1992, nr 12, s. 6.
2 - ,,Gazeta £êknicka’’ 1997, nr 1, s. 2 oraz nr 11, s. 5. Zacytowano komentarz redaktora naczelnego ,,S³owa’’ n/t utworzenia
przez w³adze miasta ,,Gazety £êknickiej’’: Wyhodowali sobie wrzód na w³asnej... oraz: L. Malinowski, Konkurent, ,,S³owo
Œl¹sko-£u¿yckie’’ 1996, nr 32, s. 6, a tak¿e Wspó³czujê szanownym Radnym, nr 33, s. 5.
3 - W³adys³aw Buganik, Czy¿by po¿egnanie?, ,,Gazeta £êknicka’’ 1997, nr 11, s. 5.
4 - ,,Gazeta £êknicka’’ 1997, nr 7, s. 7.
5 - ,,Gazeta £êknicka’’ 1997, nr 8, s. 1. Powodem rezygnacji redaktora naczelnego by³o objêcie przez niego stanowiska
dyrektora Domu Dziecka.
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Kolegium redakcyjne ,,Gazety £êknickiej’’. Od lewej: W³adys³aw Buganik (stoi bokiem), Andrzej
Marsza³ek, Maria Lewicka, Hanna Malara, Robert Onichimowski, Jolanta Bojsza. Autorem zdjêcia
jest Roman Sobera.

od 1994 r. Pismo ma format A-4, objêtoœæ 8-16 s., kolorow¹ ok³adkê kredow¹.
Drukowane jest w nak³adzie 350 egz., w drukarni ,,Chroma’’ w ¯arach.
Po pierwszym roku dzia³alnoœci ,,Gazeta £êknicka’’ sta³a siê œwiadkiem
przedwyborczych sporów w samorz¹dzie ³êknickim. Gdy Rada Gminy i Miasta
odwo³a³a zarz¹d, redakcja potraktowa³a ten istotny temat doœæ obojêtnie,
odk³adaj¹c jego opisanie do czasu wyjaœnieñ instytucji nadrzêdnych1. Dopiero
w nr 7-8 opublikowano trzystronicowy artyku³ Wokó³ pewnej sprawy, w którym
anonimowy autor broni³ racji zarz¹du. Redakcja nie skomentowa³a tego tekstu,
nie powrócono te¿ do sprawy w nastêpnym wydaniu. Po wyborach samorz¹dowych ,,Gazeta £êknicka’’ zosta³a zmuszona do oszczêdnoœci. W 1999 r.
w numerach 4-8 zrezygnowano z kredowej ok³adki. PóŸniej papier kredowy
powróci³, ale niski nak³ad i brak og³oszeñ uniemo¿liwia³y stworzenie stabilnych
podstaw ekonomicznych dla gazety, która musia³a opieraæ siê na samorz¹dowej
dotacji i na spo³ecznym zaanga¿owaniu zespo³u redakcyjnego.

1 - Brak informacji o odwo³aniu zarz¹du by³ argumentem radnego, który podczas sesji Rady Miejskiej bezskutecznie domaga³
siê zawieszenia wydawania pisma. Jolanta Bojsza, Pro publico bono...?, ,,Gazeta £êknicka’’ 1998, nr 7-8, s. 4. Redakcja
,,Gazety’’ oczekiwa³a z kolei na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej i Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Rozmowa z Jolant¹ Bojsz¹, 11 lutego 2000 r.
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,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’. Idea powo³ania wydawnictwa o charakterze
popularno-naukowym pojawi³a siê ju¿ w latach siedemdziesi¹tych. Dyrektor
biblioteki miejskiej Zdzis³aw D¹bek (wspó³twórca i redaktor ,,Kroniki’’),
patronowa³ inicjatywie pod nazw¹ ,,¯arski Gabinet Historyczny’’, którego
celem by³o gromadzenie i udostêpnianie zbiorów regionalnych. Z powodu
braku zgody cenzury na stworzenie wydawnictwa, nie dosz³o wówczas do
powstania pisma. Plany te mia³a zrealizowaæ dopiero ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’1.
Mamy nadziejê, ¿e nasze pismo bêdzie s³u¿y³o przedstawieniu Czytelnikom tego,
co nazywamy losem pokolenia i losem ma³ej ojczyzny, zachowuj¹c równowagê
miêdzy dziedzictwem historii, a tym co nowe - napisali w artykule inauguracyjnym
twórcy ,,Kroniki’’. W tym samym numerze wydrukowano list przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Jerzego Wêgra, który napisa³: Cenna inicjatywa powo³ania
Kroniki Ziemi ¯arskiej przyczyni siê do powstania zasadniczej bazy danych
o mieœcie. W nastêpnych latach okaza³o siê, ¿e ,,Kronika’’ po³¹czy³a styl
wydawnictwa popularnonaukowego z kronikarsk¹ gazet¹ lokaln¹. Ka¿dy
numer otwiera felieton redaktora naczelnego (,,Widziane z boku’’), nastêpnie
prezentowana jest kronika wydarzeñ z dok³adn¹ datacj¹. Pozosta³e teksty
publikowane s¹ w dzia³ach: ,,Archiwalia’’, ,,Bibliografia’’, ,,Gospodarka’’,
,,Historia’’, ,,In memoriam’’, ,,Kronika wydarzeñ’’, ,,Kultura i oœwiata’’,
,,Literacki Puls Regionu’’, ,,Pinakoteka ¯arska’’, ,,Reporta¿e’’, ,,Rozmowy’’,
,,Sport’’, ,,Widziane z boku’’, ,,¯arski garnizon’’, ,,¯ycie spo³eczne’’. Obok
doœæ szeroko rozpowszechnionych form dziennikarskich takich jak felieton,
reporta¿, w ,,Kronice’’ mo¿na znaleŸæ dyskusje redakcyjne, liczne biografie
znanych mieszkañców powiatu. Redakcja wyda³a dodatkowe zeszyty monotematyczne poœwiêcone powiatowi ¿arskiemu, miastu, firmie ,,Kronopol’’ oraz
dodatek ,,Biznes, ludzie, pieni¹dze’’, a tak¿e coroczne almanachy literackie.
Oprócz materia³ów publicystycznych i Ÿród³owych, na uwagê zas³uguje dok³adna
kronika wydarzeñ, która powstaje przede wszystkim na podstawie materia³ów
zebranych bezpoœrednio przez cz³onków zespo³u redakcyjnego. Publikowane
w ,,Kronice’’ teksty, ilustracje, reklamy reprezentuj¹ profesjonalny poziom
merytoryczny i redakcyjny. Pozytywny odbiór pisma wzmacnia staranna
korekta (s³aby punkt w wiêkszoœci lokalnych wydawnictw) oraz wysoka jakoœæ
druku.
Autorami tekstów s¹ przedstawiciele miejscowej inteligencji oraz wybitni
publicyœci i naukowcy zwi¹zani z Ziemi¹ ¯arsk¹. Od pocz¹tku istnienia
,,Kroniki’’ nad treœci¹ pisma i jego ogólnym kszta³tem czuwa³a Rada
Konsultacyjna w sk³adzie: Jerzy Piotr Majchrzak* (przewodnicz¹cy), Andrzej
Mencwel (cz³onek warszawskiego PEN-Clubu), Tomasz Jaworski (WSP), pp³k.
Waldemar Kotula, mgr Tomasz Nowiñski, Janusz Werstler. Pierwszym

1 - Rozmowa z redaktorem Zdzis³awem D¹bkiem, 21 paŸdziernika 1999 r.
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Adres redakcji: ¯ary 68-200, ul. W³adys³awa Jagie³³y 2/4

redaktorem naczelnym by³ polonista Artur Olszañski, a od nr 4/1997 jest nim
Krzysztof Bytnar*. Wydawc¹ jest ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ i s. c. ,,Soravia’’,1
tytu³ nale¿y do Haliny D¹bek (bibliotekarki i wspó³w³aœcicielki wydawnictwa).
Pismo ma format B-5, objêtoœæ 96 s., kolorow¹ usztywnion¹ ok³adkê. Wewn¹trz
numeru znajduj¹ siê liczne strony w kolorze. Redakcja prowadzi komputerow¹
bazê informacji, zdjêæ i tekstów. W paŸdzierniku 1999 r. w bazie tej by³o ok.
2,5 tys. zdjêæ i ok. 10 tys. artyku³ów oraz innych materia³ów. Na koniec roku
do ostatniego numeru kwartalnika do³¹czany jest spis zawartoœci rocznika.
,,Kronika’’ ma szeroki rynek reklamodawców. W ka¿dym wydaniu oprócz
kilkunastu stron og³oszeñ (równie¿ kolorowych) pojawiaj¹ siê artyku³y
promocyjne. Nak³ad kwartalnika wzrós³ z tysi¹ca do 3,5 tys. egz. Pismo jest
kolportowane przede wszystkim na terenie powiatu ¿arskiego. Jesieni¹ 1999
r. ze sprzeda¿y pisma pochodzi³o 30 proc., wp³ywów, a 70 proc. z reklam.
Redakcja od pocz¹tku przyjê³a zasadê samofinansowania bez koniecznoœci
zwracania siê o dotacje do urzêdów2.
,,Kronika’’ podejmuje wiele cennych dzia³añ, które wspieraj¹ inicjatywy
regionalne i sprzyjaj¹ kszta³towaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jedn¹
z nich jest opieka nad gazetkami szkolnymi. W paŸdzierniku 1998 r. ,,Kronika’’
otrzyma³a nagrodê fundacji IDEE ,,za now¹ propozycjê wydawnicz¹’’. Rok
póŸniej w ¯arach powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ ,,Kroniki ¯arskiej’’,
którego prezesem zosta³ Jerzy Tomasz Nowiñski, mieszkaniec ¯ar, pracownik
WSP. Natomiast w 2 numerze 2000 r. redakcja wspólnie ze Stowarzyszeniem
i Rad¹ Konsultacyjn¹ zapowiedzia³a, ¿e raz w roku przyznawaæ bêdzie Nagrodê
,,Kroniki Ziemi ¯arskiej’’ (dyplom oraz tysi¹c z³otych), za wk³ad w wype³nianie
has³a: ,,Zostawiæ œlad. By czas nie zatar³’’.

1 - Dom Wydawniczy ,,Soravia’’ istnieje od 1995 r. Wydaje tak¿e kalendarze, ksi¹¿ki, tomiki poezji. Ponadto pod redakcj¹
Zdzis³awa D¹bka i Krzysztofa Bytnara oraz przy wspó³pracy lokalnych publicystów wydaje almanachy dla kilku oœrodków
w regionie i w poza nim.
2 - Nie chcemy uzale¿niaæ siê od darczyñców. Nie chcemy dotacji. Mo¿emy jedynie sprzedaæ miejsce w ,,Kronice’’ - mówi³
redaktor naczelny podczas dyskusji redakcyjnej. ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ 1999, nr 4, s. 21.
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,,Kurier £azowski’’. Pismo wsi £azy k/¯ar. W pierwszym czterostronicowym
numerze wydanym w lutym 2000 r. zamieszczono sk³ad rady so³eckiej i kronikê
wydarzeñ.
,,Kurier ¯arski’’. Po raz pierwszy ,,Kurier ¯arski’’ ukaza³ siê z dat¹ 3 grudnia
1993 r. jako tygodnik z podtytu³em Gazeta regionalna: ¯ary, £êknica.
Redaktorem naczelnym i wydawc¹ by³a Jolanta Niebylska (dziennikarka
z praktyk¹ w kilku pismach lokalnych), a sekretarzem redakcji Witold Piwoñski.
W pierwszym felietonie zapowiadano, ¿e pismo nie bêdzie zajmowa³o siê
polityk¹, a w artykule inauguracyjnym okreœlono krótko redakcyjne credo:
Rzetelna informacja i rzeczowy komentarz - to nasze redakcyjne drogowskazy1.
Pismo mia³o format A-4, objêtoœæ 12 s., dodatkowy kolor na ok³adce. Oko³o
25 proc. powierzchni zajmowa³y reklamy (og³oszenia drobne by³y bezp³atne).
Od 1994 r., format zwiêkszony zosta³ do rozmiarów 24 x 33 cm, a objêtoœæ
zmniejszono do 10 s. (z tego trzy przeznaczone by³y na inseraty). Od nr 40/1994
znów powrócono do formatu A-4, a objêtoœæ ukszta³towa³a siê na poziomie
oko³o 20 s. (w tym program telewizyjny). Format i szatê graficzn¹ pisma
wielokrotnie zmieniano. Sam¹ winietê tytu³ow¹ w ci¹gu dwóch lat poprawiano
a¿ osiemnaœcie razy, piêciokrotnie zmieniano studio komputerowe.
Pismo stara³o siê zdobyæ czytelników z ró¿nych œrodowisk. W 1993 (nr 2)
pojawi³a siê strona ,,Sprawy m³odych’’, a w 1994 r. (nr 19) ,,Kurierek’’
przeznaczony dla najm³odszych czytelników. Redakcja og³osi³a te¿ konkurs
na najlepszego sportowca i trenera. Próbowano te¿ (aczkolwiek bez powodzenia)
zainteresowaæ czytelników p³atn¹ ,,Kronik¹ Towarzysk¹’’2. Wiosn¹ 1994 r.
w obliczu zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych redakcja nawi¹za³a
wspó³pracê z przedstawicielami lokalnych w³adz. Pojawi³a siê rubryka ,,Z
¿arskiego ratusza’’ (na s. 3) oraz podobne rubryki z ¯agania i £êknicy. Od
numeru 18/1994 tygodnik zawiera³ czterostronicow¹ wk³adkê ,,Kurier
z £êknicy’’, od 19/1994 redakcja rozpoczê³a edycjê ¿agañskiej mutacji pisma
pt. ,,Kurier ¯agañski’’. Obydwie te inicjatywy by³y realizowane we wspó³pracy
z samorz¹dami, z którymi redakcja ,,Kuriera’’ podpisa³a umowy o dofinansowaniu3.
Redakcja zatrudnia³a czterech etatowych pracowników, a ok. 10 osób
wspó³pracowa³o na zasadzie zleceñ. Rozpoczêto te¿ tworzenie oddzia³u
redakcji w ¯aganiu. Redaktor naczelna Jolanta Niebylska zaanga¿owa³a siê
w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Prasy Lokalnej i zosta³a prezesem zielonogórskiego oddzia³u Stowarzyszenia. W 1994 r. w konkursie dla prasy lokalnej
organizowanym przez IDEE ,,Kurier ¯arski’’ otrzyma³ wyró¿nienie. Wed³ug
1 - ,,Kurier ¯arski’’ 1993, nr 1, s. 1 i 2.
2 - ,,Kurier ¯arski’’ 1994, nr 9, s. 1.
3 - Rozmowa z Jolant¹ Niebylsk¹, 23 paŸdziernika 1999 r.
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ankiety przeprowadzonej przez redakcjê, ka¿dy numer tygodnika czyta³o ok.
10 tys. osób. Redakcja uczestniczy³a w akcji charytatywnej Radia Maryja,
zbieraj¹c odzie¿ dla potrzebuj¹cych, prowadzi³a rubrykê ,,Oddam za darmo’’,
przeprowadzi³a w³asny konkurs ,,Najlepszy chlebuœ’’1. ,,Kurier’’ wypowiada³
siê te¿ w sprawach ogólnopolskich. Redaktor naczelna do³¹czy³a do protestu
szefów najwiêkszych gazet polskich, którzy z oburzeniem zareagowali na
decyzjê S¹du Najwy¿szego zobowi¹zuj¹c¹ dziennikarzy do ujawniania Ÿróde³
informacji2.
W drugiej po³owie 1994 r. sytuacja ,,Kuriera ¯arskiego’’ uleg³a zmianie. Po
wyborach samorz¹dowych burmistrz ¯ar rozwi¹za³ umowê z redakcj¹, wkrótce
w jego œlady poszli burmistrzowie ¯agania i £êknicy. Nie uda³o siê wiêc
rozwin¹æ idei edycji trzech tytu³ów jednego wydawnictwa. W samym ,,Kurierze’’
zaczê³y pojawiaæ siê materia³y polemiczne na temat gospodarki miejskiej.
Stronami w dyskusji byli przedstawiciele w³adz miasta i ¯arskiego Forum
Gospodarczego. ,,Kurier’’ usi³owa³ zachowywaæ bezstronnoœæ, udostêpniaj¹c
tylko swoje ³amy dla polemicznych listów3. Jednak w atmosferze konfrontacji
oraz przy braku tolerancji dla swobodnego wyra¿ania opinii, ,,Kurier’’ nie
móg³ d³ugo zachowaæ pozycji pisma bezstronnego. Gdy gazeta zakwestionowa³a
wybór wykonawcy prac przy budowie basenu, burmistrz odpowiedzia³ atakiem
na pismo przed kamerami ¿arskiej Telewizji Kablowej ,,Tele ¯et’’: Kurier od
dawna idiotyzmy wypisuje na temat pracy urzêdu. W odpowiedzi redaktor Jolanta
Niebylska napisa³a: Panu Burmistrzowi Wo³owiczowi puœci³y nerwy. [...]
Oœwiadczamy, ¿e zostaliœmy obra¿eni. Obra¿eni zostali tak¿e nasi Czytelnicy
i Autorzy materia³ów zamieszczanych na ³amach ,,Kuriera ¯arskiego’’ 4.
Jeszcze gwa³towniej burmistrz zareagowa³ w paŸdzierniku 1995 r. po
ukazaniu siê na pierwszej stronie ,,Kuriera’’ p³atnego og³oszenia o dymisji
szefa klubu sportowego. Po tym wydaniu pisma burmistrz Stanis³aw Kraœko
zwo³a³ ,,nadzwyczajn¹ konferencjê prasow¹’’, podczas której oceniaj¹c
publikacje ,,Kuriera’’, kilkakrotnie u¿y³ okreœleñ ,,idiotyzmy’’ oraz ,,chamstwo’’:
Ja bardzo proszê panie sekretarzu redakcji! [red. Maciej Szafrañski] Nie przynoœcie
mi wiêcej tego ,,badziewia’’, które ,,Kurierem’’ siê zowie, a¿ebym ja nie musia³
na niego patrzeæ, czytaæ to - to i denerwowaæ siê. ¯yczê Wam sukcesów, ale ja
nie mam zamiaru w przysz³oœci finansowaæ takich tekstów. Nie interesuje mnie,
czy to by³ tekst sponsorowany, czy by³a to ,,radosna’’ twórczoœæ Redakcji5.
Redaktor naczelnej ,,Kuriera’’ nie uda³o siê naprawiæ stosunków z Urzêdem.

1 - ,,Kurier ¯arski’’ 1994, nr 39, s. 1 i nr 46, s. 12 oraz nr 49, s.1. Na ankietê odpowiedzia³o 928 respondentów. Nagrodami
rozlosowanymi wœród uczestników ankiety by³y trzy polisy ubezpieczeniowe na sumê 2-3-5 tys. z³.
2 - Protestujemy, ,,Kurier ¯arski’’ 1995, nr 6, s. 1.
3 - Patrz m.in. ,,Kurier ¯arski’’ z 9 lutego 1995 r., s. 2.
4 - Czy ,,Kurier’’ wypisuje idiotyzmy?, ,,Kurier ¯arski’’ 1995, nr 23, s. 1.
5 - ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’ 1995, nr 23, s. 3. ,,Kurier ¯arski’’ 1995, nr 35, s. 5.
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Jednoczeœnie podkreœlaj¹c zasadê wolnoœci s³owa i niezale¿noœci prasy,
wielokrotnie przypomina³a samorz¹dowcom o ich s³u¿ebnej roli wobec
spo³eczeñstwa. Nawet w jubileuszowym, setnym, numerze Jolanta Niebylska
wróci³a do tego problemu, zadaj¹c retoryczne pytanie: Ale co powinna zrobiæ
w³adza w przypadku, kiedy œrodki masowego przekazu nadu¿ywaj¹ wolnoœci s³owa
za pomoc¹ informacji, które w opinii wiêkszoœci s¹ nieprawdziwe, niegodne,
nieodpowiedzialne. OdpowiedŸ brzmi: nic. Nie jest bowiem spraw¹ w³adzy
ocenianie takich spraw1.
W 1996 r. walka w³adz miejskich z ,,Kurierem’’ wci¹gnê³a w orbitê konfliktu
równie¿ inne media, które mia³y w Urzêdzie lepsze notowania. Jolanta
Niebylska w swej rubryce ,,Od redaktora naczelnego’’ (s. 2) kilkakrotnie
krytykowa³a Urz¹d za faworyzowanie telewizji ,,Tele ¯et’’, której szef by³
cz³onkiem Rady Miejskiej. Z kolei tygodnik ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’,
a zw³aszcza jego redaktor naczelny sta³ siê obiektem ostrej krytyki szefowej
,,Kuriera’’. I choæ autorka przekonana by³a o s³usznoœci swojej oceny co do
postawy i dzia³añ redaktora naczelnego konkurencyjnego pisma, to jej
publicystyka w tym zakresie mog³a byæ odebrana przez czytelników jako tzw.
publiczne pranie brudów2.
Pod wzglêdem ideowo-politycznym ,,Kurier’’ kilkakrotnie jednoznacznie
okreœli³ swoje zasady. Po wyborach prezydenckich w 1995 r. ukaza³ siê felieton
Ospa, w którym autor porównywa³ wyborcz¹ mapê Polski (gdzie województwa
g³osuj¹ce na A. Kwaœniewskiego zaznaczono na czerwono) do cia³a chorego
cz³owieka. Równie¿ w drugim sta³ym felietonie z cyklu ,,Na gor¹co’’ autor nie
ukrywa³ rozczarowania wynikami g³osowania3. W nastêpnym roku, przed
referendum konstytucyjnym, redaktor naczelna ,,Kuriera’’ pisa³a: Komuniœci
bezkarnie rozkradaj¹ maj¹tek Polski. Wszystkie korzyœci wynikaj¹ce z demokratycznych przemian zosta³y zaprzepaszczone4.
W 1996 r. pismo prze¿ywa³o wyraŸny kryzys. Objêtoœæ zmniejszy³a siê do
12 stron, coraz mniej by³o reporta¿y, a w ich miejsce pojawia³y siê materia³y
agencyjne: wywiady z warszawskimi politykami, krajowe krymina³ki, porady,
rozrywka. Od wakacji (kiedy to gazetê wydawano co dwa tygodnie) ,,Kurier’’
mia³ ju¿ tylko osiem stron. Redakcja podejmowa³a próby o¿ywienia pisma.
Czêsto zwracano siê z apelem do czytelników o wypowiedzi na dany temat5.
Na pocz¹tku 1996 r. zmieniono te¿ charakter pierwszej strony, na której oprócz
winiety tytu³owej by³o du¿e zdjêcie z tytu³ami zapowiadaj¹cymi najwa¿niejsze
1 - ,,Kurier ¯arski’’ 1996, nr 3, s. 2. W tym samym wydaniu redakcja opublikowa³a dane iloœciowe dotycz¹ce swego dwuletniego
dorobku. Wynika z nich, ¿e w ,,Kurierze’’ publikowa³o 118 osób. Ukaza³o siê ³¹cznie ok. 3 tys. ró¿nych publikacji, a w jednym
numerze zamieszczano œrednio 30 wiêkszych czy mniejszych artyku³ów.
2 - ,,Kurier ¯arski’’ 1996, nr 8, 9, 12.
3 - ¯aba dla prawicy, ,,Kurier ¯arski’’ 1995, nr 42, s. 2.
4 - ,,Kurier ¯arski’’ 1996, nr 4, s. 2.
5 - Np. w numerze 34/1996 redakcja pyta³a czytelników, co s¹dz¹ o akcji ,,Kiosk wolny od pornografii.’’
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Mimo przerw w edycji, ,,Kurier ¯arski’’ jest od czasów ,,S³owa ¯arskiego’’ najd³u¿ej ukazuj¹cym
siê pismem w tym mieœcie. Od grudnia 1997 r. do grudnia 1998 r. próbowano rozszerzyæ zasiêg
pisma poprzez edycjê ,,Kuriera Zielonogórskiego’’.

publikacje. Formu³a ta nie utrzyma³a siê d³ugo, od numeru 18 zdjêcie
stopniowo zmniejszano, robi¹c miejsce dla reklam i d³u¿szych zapowiedzi.
20 grudnia 1996 r. Jolanta Niebylska zaczê³a wydawaæ ,,Nowy Kurier
Zielonogórski’’ z podtytu³em Dawny ,,Kurier ¯arski’’1. Pismo by³o graficznie
podobne do ,,Kuriera’’, kontynuowano dotychczasow¹ numeracjê, zachowane
zosta³y tak¿e niektóre sta³e rubryki ,,Kuriera’’, np. felietony Zbigniewa
Ryndaka ,,Na gor¹co’’. Publicystyka w wiêkszym jednak stopniu wykracza³a
poza sprawy regionalne. Znaczn¹ czêœæ materia³ów (w niektórych numerach
nawet wiêkszoœæ) stanowi³y artyku³y agencyjne, g³ównie z Polskiej Agencji
Informacyjnej, a tak¿e serwis prasowy Urzêdu Wojewódzkiego. Do pisma
do³¹czono kolorowy dodatek telewizyjny. Od nr 32 z 31 paŸdziernika 1997
zwiêkszono format do 30 x 42 cm. Nak³ad 4 tys. egz. kolportowany by³ na
terenie województwa zielonogórskiego. Jednak ,,Kurier’’ w nowej wersji nie
utrzyma³ siê d³ugo na rynku. Ostatni numer tygodnika, 38 (184), ukaza³ siê
z dat¹ 12-19 grudnia 1997 r.
W 1999 r. po utworzeniu powiatu ¿arskiego grupa lokalnych dzia³aczy
zwi¹zanych z AWS przyst¹pi³a do organizowania Stowarzyszenia Promocji
Ziemi ¯arskiej, które w planach mia³o m.in. wydawanie w³asnego organu
prasowego2. W pracach przygotowawczych uczestniczy³a tak¿e Jolanta
Niebylska, która jednak ostatecznie nie wziê³a udzia³u w dzia³alnoœci
Stowarzyszenia i wznowi³a edycjê w³asnego pisma. Nowy ,,Kurier ¯arski’’, tym
1 - Podtytu³ ten zmieniony zosta³ po kilku numerach na inny: Prywatny tygodnik regionalny - ukazuje siê na terenie województwa
zielonogórskiego.
2 - W lipcu 1999 r. Stowarzyszenie rozpoczê³o wydawanie dwutygodnika ,,¯arska Gazeta Powiatowa’’.
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razem jako dwutygodnik ukaza³ siê z dat¹ 30 czerwca - 15 lipca 1999 r. jako
nr 1 (184 - wed³ug numeracji ci¹g³ej od 1993 r.)1.
W winiecie tytu³owej mia³ nadtytu³ ,,Wiadomoœci z powiatu’’ i stara³ siê
eksponowaæ rolê lokalnych spo³ecznoœci w gminach i miastach powiatu.
Pojawi³y siê rubryki ,,Nowiny z Gminy ¯ary’’ (oraz podobne ,,Z miasta ¯ary’’,
,,Z gminy Brody’’, itd.), opatrzone herbami poszczególnych miejscowoœci.
Redakcja podejmowa³a te¿ inicjatywy podobne do tych z lat 1994-96. W³¹czaj¹c
siê do ,,walki z bied¹’’ redaktor naczelna pisma prosi³a czytelników o wskazanie
najubo¿szych rodzin i zapowiedzia³a opisywanie takich przypadków w ,,Kurierze’’ i szukanie sposobów pomocy2. W odnowionym ,,Kurierze ¯arskim’’
reklamy stanowi³y ok. 10 proc. objêtoœci pisma.
Na pocz¹tku 2000 r. zmieniono szatê graficzn¹ ,,Kuriera’’. Od numeru
trzeciego pismo zwiêkszy³o objêtoœæ do 16 s. kosztem jakoœci papieru. Na
stronach pierwszej i ostatniej oraz na rozk³adówce wprowadzono kolorowe
zdjêcia, zwiêkszono nieznacznie format pisma. Druk przeniesiono do
zielonogórskiej drukarni Lubpressu. Od tego te¿ wydania w³aœcicielem pisma
jest spó³ka z o.o. Unipol-press. Od szóstego numeru gazeta jest tygodnikiem,
obejmuje swym zasiêgiem powiaty ¿arski i ¿agañski. Iloœæ stron zwiêkszono
do 20, za³¹czono tak¿e 32-stronnicowy dodatek telewizyjny. Kolorow¹
rozk³adówkê przeznaczano na du¿e reklamy, cztery ostatnie strony zajmowa³
sport.
,,Magazyn Lubski’’. Inicjatorem powstania samorz¹dowego miesiêcznika
by³ burmistrz Piotr Palcat, a organizatorem redakcji i redaktorem naczelnym
historyk W³adys³aw Mochocki*3. Pierwszy numer ukaza³ siê w kwietniu 1991
r. W artykule programowym przedstawiono krótko liniê pisma: Podejmujemy
tym samym proœbê zadoœæuczynienia spo³ecznym sugestiom wydawania pisma,
które rejestrowa³oby i prezentowa³o wszystkie najistotniejsze dla nas mieszkañców
problemy dnia powszedniego. Dalej podkreœlono tak¿e znaczenie publikacji
historycznych, nawi¹zuj¹c do tradycji ukazuj¹cych siê w latach 1984-1994
,,Lubskich Zeszytów Historycznych’’. Dla zachowania w³aœciwych proporcji
powa¿ne zagadnienia przeplataæ bêdziemy rozrywk¹, tematami gatunkowo
l¿ejszymi, gdy¿ w naszym zamyœle lektura tego czasopisma w równym stopniu
powinna bawiæ, co sk³aniaæ do refleksji4.
Od pierwszego numeru miesiêcznik ustali³ wysoki pod wzglêdem merytorycznym poziom tekstów, ich autorami byli znani publicyœci, pracownicy akademiccy5.

1 - Nast¹pi³ zapewne b³¹d w numeracji, poniewa¿ wznowiony ,,Kurier’’ powinien mieæ nr 185.
2 - ,,Kurier ¯arski’’ 1999, nr 3, s. 2.
3 - Krzysztof Bytnar, Prasa w powiecie, ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ 1999, nr 1, s. 37.
4 - ,,Magazyn Lubski’’ 1991, nr 1, s. 1.
5 - Artyku³y z pierwszej rozk³adówki ,,Magazynu’’: Gdy Ruski po Niemcu zabija³ (pierwszy z artyku³ów W. Mochockiego pisanych
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W trzecim numerze zaczêto drukowaæ w odcinkach monografiê Lubska
w latach 1945-89, autorstwa W. Mochockiego (kontynuowano j¹ jeszcze
w latach 1994-95 i w 1999 r.). W 1992 r. pojawi³y siê nowe cykle: W³adys³awa
Korcza ,,O nauczaniu historii regionu’’ i Witolda Piwoñskiego o historii
Serbo³u¿yczan. Do ,,Magazynu’’ pisali równie¿: historyk Jerzy Piotr Majchrzak,
biograf Westerplatczyków, pisarka Stanis³awa Górnikiewicz-Kurowska.
Podejmuj¹c siê powa¿nej publicystyki ,,Magazyn Lubski’’ bynajmniej nie
przekszta³ci³ siê w pismo elitarne. W miesiêczniku znajdowa³y siê tak¿e krótkie
materia³y informacyjne (rubryka ,,Rozmaitoœci’’), krótki aktualny felieton
(,,Samo ¿ycie’’), sport, rozrywka (krzy¿ówka, humor). Jednoczeœnie ,,Magazyn’’
by³ redagowany z werw¹ i bezkompromisowo. Widoczne by³o zaanga¿owanie
redakcji w rzetelne i wszechstronne informowanie lokalnej spo³ecznoœci, we
wp³ywanie na kszta³t jej gustów i opinii, a tak¿e w pe³nienie zadañ kontrolnych
w stosunku do lokalnych organów w³adzy. Po pierwszym roku tak podsumowano
dzia³alnoœæ pisma: Mamy ju¿ roczek i ca³kiem niez³e z¹bki. [...] Nauczyciele
z Liceum mówili, ¿e nie damy rady i bêdziemy co najwy¿ej kwartalnikiem. Ksi¹dz
dziekan (prywatnie ca³kiem dobry cz³owiek) nazwa³ nas szmat³awcem i wró¿y³
rych³y koniec. Towarzysze spod czerwonych sztandarów pieklili siê i grozili s¹dem.
A my wci¹¿ jesteœmy. Mo¿na nas kochaæ, albo nienawidzieæ, nie mo¿na byæ
obojêtnym. I to jest krzepi¹ce!1 Wœród krytyków ,,Magazynu’’, którzy negatywnie
ocenili treœæ pierwszych numerów miesiêcznika by³ prawicowy pose³ Walerian
Piotrowski. Krzysztof Szulc napisa³: Przede wszystkim rzuca siê w oczy
poszczekiwanie na Koœció³ katolicki2. Natomiast dla g³ównego organizatora
pracy redakcyjnej W³adys³awa Mochockiego najwa¿niejszym problemem
zwi¹zanym z funkcjonowaniem redakcji by³o czêsto pogodzenie obowi¹zków
organizacyjnych i technicznych (druk, kolporta¿) z pisaniem, adiustacj¹,
korekt¹ tekstów i utrzymywaniem poprawnych stosunków z samorz¹dowym
wydawc¹. O tej ,,wielofunkcyjnej’’ roli lokalnego redaktora pisa³ w rocznicowym
wydaniu ,,Magazynu’’, przedstawiaj¹c swoje liczne obowi¹zki: od sk³adania
przywiezionej z drukarni gazety, rozdzielania paczek dla indywidualnych
sprzedawców, po organizowanie imprez i próby skontaktowania siê z wiecznie
zajêtym burmistrzem3.
W ci¹gu pierwszego roku istnienia ,,Magazynu’’ w 12 numerach pisma
publikowa³o 97 autorów (w tym dwóch docentów i trzech doktorów). 38

na podstawie kwerendy archiwalnej prowadzonej przez autora w ramach prac nad doktoratem), Wspomnienia Westerplatczyka
(cykl Eugeniusza Grabowskiego ¿o³nierza z Westerplatte), Pomniki œredniowiecznego prawa (Mieczys³aw Wojecki),
Tysi¹cletnie Lubsko (Witold Piwoñski).
1 - ,,Magazyn Lubski’’’ 1992, nr 3, s. 8.
2 - ,,Magazyn Lubski’’ 1992, nr 1, s. 13.
3 - No to jubileuszowo, Niech bêdzie pochwalny Panie Wójcie! czyli o kulisach pracy w gazecie, których czytelnik nie zna.
,,Magazyn Lubski’’ 1992, nr 4, s. 5.
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autorów pisa³o wiêcej ni¿ jeden raz. Po czterech latach liczba autorów wzros³a
do 185, a rekordzist¹ by³ oczywiœcie redaktor naczelny pisma, autor ponad
700 tekstów. Wed³ug danych iloœciowych zebranych przez cz³onka zespo³u
redakcyjnego Mieczys³aw Wojeckiego* z piêædziesiêciu numerów ,,Magazynu’’,
w ci¹gu czterech lat wydawania pisma przez zespó³ redakcyjny przewinê³y siê
22 osoby, przeciêtna objêtoœæ miesiêcznika wynosi³a 16 s., a nak³ad 2.200 egz.1
Obok wymienionych ju¿ W. Mochockiego i M. Wojeckiego do najaktywniejszych
publicystów nale¿eli: Krzysztof Niewiarowski, Rajmund Adamski, El¿bieta
Wdowiñska, Halina Drobniak, Adam B. Wierzbicki, Edwarda ¯yliñska,
Zbigniew Kasprzak, Krzysztof Szulc2.
Jednym z wielu pól aktywnoœci redakcji by³ udzia³ w dzia³alnoœci stowarzyszeñ
prasy lokalnej. Przedstawiciele ,,Magazynu’’ uczestniczyli w spotkaniach
z redaktorami pism lokalnych i w szkoleniach prowadzonych przez prasoznawców, informuj¹c póŸniej swoich czytelników o doskonaleniu w³asnego warsztatu
pracy oraz prezentuj¹c zjawisko rozwoju prasy lokalnej w Polsce poprzez
omówienie w wieloodcinkowym cyklu poszczególnych tytu³ów gazet3.
Szata graficzna ,,Magazynu’’ rozwija³a siê wraz ze zdobywaniem przez zespó³
doœwiadczenia oraz w zwi¹zku z doskonaleniem technik komputerowych
i drukarskich. Pocz¹tkowo pismo mia³o format 24,5 x 35 cm, 8 s. objêtoœci,
drukowane by³o na papierze gazetowym z dodatkowym kolorem na pierwszej
stronie. Od nr 2 objêtoœæ zwiêkszono do 12 s., od nr 8 do 16 s., od nr 12 do
20 s. Nie zwiêksza³a siê natomiast liczba og³oszeñ (stanowi³y ok. 5 proc.
powierzchni ogólnej), co w gazetach samorz¹dowych by³o zjawiskiem typowym.
Nak³ad kszta³towa³ siê na poziomie 2 - 2,5 tys. egz.4 Od 1993 r. rozszerzono
zasiêg pisma na gminy: Brody, Jasieñ, Lubsko i Tuplice, wprowadzono kolory
i kredow¹ ok³adkê (od nr 9). Rok póŸniej dodatkowe kolory pojawi³y siê
wewn¹trz numeru, a pe³ny kolor na pierwszej stronie wykorzystywano do
prezentacji efektownego fotoreporta¿u. Druk odbywa³ siê kolejno w Drukarni
Prasowej w Zielonej Górze, w ¿arskim ,,Poligafie’’, a póŸniej w ,,Roygrafie’’,
a od 1993 r. w prywatnej drukarni w Lubsku.
Redakcja pisma nie ukrywa³a, ¿e jest przeœwiadczona, i¿ redaguje czasopismo
wybitne pod wzglêdem formy i treœci. W jubileuszowym wydaniu pisma z okazji
pierwszej rocznicy powstania tytu³u redaktor naczelny zamieœci³ Raport
Czytelnikom, gdzie m.in. napisa³: W chwili obecnej staliœmy siê wa¿nym
instrumentem kszta³towania opinii publicznej w gminie, podmiotem ¿ycia
1 - Mieczys³aw Wojecki, Magazyn Lubski przetrwa³ 4 lata, ,,Magazyn Lubski’’ 1995, nr 3, s. 13.
2 - List W. Mochockiego, w posiadaniu autora.
3 - ,,Magazyn Lubski’’ 1992, nr 1, s. 4. Relacja ze spotkania redaktorów prasy lokalnej w artykule Biæ w³adzê. O spotkaniach
prasy lokalnej pisano tak¿e w ,,Magazynie Lubskim’’ 1993, nr 3, s. 3.
4 - Samorz¹dow¹ dotacjê przyznan¹ na drugie pó³rocze 1991 r. w wysokoœci 60 mln z³, wykorzystano w 77 proc. W tym czasie
nie p³acono honorariów autorskich, a niewielkie wynagrodzenie otrzymali redaktorzy: naczelny i techniczny. ,,Magazyn
Lubski’’ 1992, nr 4, s. 8-9. Zielonogórska ,,Gazeta Nowa’’ 1992, nr 132, s. 16.
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W marcu 1995 r. ukaza³ siê jubileuszowy numer pisma

spo³ecznego, forum prezentacji pogl¹dów, stanowisk, opinii, informacji urzêdowej
i prywatnej, Ÿród³em pewnego rodzaju wiedzy o regionie i rozrywki. [...]
Merytorycznie jesteœmy niezale¿ni i przynajmniej w takim sk³adzie nie ma si³y, by
ktoœ móg³ nami partykularnie manipulowaæ1. W nastêpnym roku podobny raport
ukaza³ siê pod tytu³em Udrêka i ekstaza. Dominowa³o w nim przekonanie
o pe³nieniu przez redakcjê wa¿nej misji spo³ecznej: [...] najwiêkszym naszym
wrogiem jest obojêtnoœæ. A my potrafimy, oj potrafimy, wzruszyæ, zaciekawiæ,
rozpaliæ namiêtnoœci, wzburzyæ i rozko³ysaæ nieprzejrzystomêtne fale ciemnogrodu.
Chwalono nas w tym czasie, ganiono, popierano i rozpieszczano, zbierano podpisy
pod ciemnym werdyktem - skazuj¹cym na stos. Nikt nie pozostawa³ obojêtny.
I niechaj tak bêdzie! Tak trzymaæ!2
Pozycja ,,Magazynu’’, postrzeganego przez redaktora naczelnego jako
arbitra i niezale¿nego organu lokalnej opinii publicznej, musia³a prowadziæ
do konfliktu z najwy¿sz¹ w³adz¹ gminn¹ - samorz¹dem. O relacjach na linii
w³adza - redakcja, szef pisma wyra¿a³ siê bez entuzjazmu: [...] wszystko co
mamy, musieliœmy wyprosiæ, wyk³óciæ, wy¿ebraæ. Nasza wspó³praca z Wydawc¹
to przys³owiowa droga przez mêkê [...]3.
Ta krytyczna opinia napisana jesieni¹ 1993 r. by³a wstêpem do serii

1 - ,,Magazyn Lubski’’ 1992, nr 4, s. 8-9.
2 - ,,Magazyn Lubski’’ 1993, nr 10, s. 5. Na zakoñczenie tego artyku³u redaktor naczelny przytoczy³ znan¹ wypowiedŸ Marka
Twaina: W ma³ym miasteczku wszyscy o wszystkim wszystko wiedz¹, a jednak kupuj¹ lokaln¹ gazetê, ¿eby siê dowiedzieæ, co
z tego odwa¿y³ siê opisaæ redaktor.
3 - Tam¿e
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konfliktów, które w nastêpnych latach wstrz¹snê³y samorz¹dowym pismem.
12 wrzeœnia 1994 r. burmistrz Lubska przerwa³ druk dziewi¹tego numeru
,,Magazynu’’, o czym poinformowa³ pisemnie redakcjê. Cztery dni póŸniej
odby³o siê specjalne posiedzenie Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej, poœwiêcone
rozliczeniu lubskiego miesiêcznika. O cz³onkach komisji redaktor naczelny
,,Magazynu’’ napisa³: [...] czêœæ z nich przysz³a do ratusza tylko po to, by wreszcie
dobraæ siê gazecie do skóry. [...] wyliczanie osobistych zas³ug przeplatali
z ¿¹daniem utajnienia tematu ,,dyskusji’’. ¯a³osne te postawy, odmawiaj¹ce
czytelnikowi prawa do informacji, pozostawiam bez komentarza...1. Komisja
postawi³a redakcji zarzut nadmiernego eksponowania tekstów o gminie Jasieñ
(zajê³y cztery z szesnastu stron). Wed³ug redakcji publikacja ta by³a czêœci¹
akcji promuj¹cej s¹siednie gminy, celem stworzenia warunków do utworzenia
powiatu lubskiego. Radni oburzali siê tak¿e na krytykê dzia³aczy klubu
,,Budowlani’’ oraz dwóch przedsiêbiorców. Jednak prawdziwym powodem
zaognienia stosunków by³a, zdaniem redaktora naczelnego, powyborcza zmiana
w sk³adzie w³adz Lubska.
Byæ mo¿e rozwi¹zaniem tej konfliktowej sytuacji mog³y byæ dzia³ania
redakcji maj¹ce na celu prywatyzacjê pisma. Prowadzone one by³y we
wspó³pracy z samorz¹dem pod patronatem IDEE. Ta warszawska fundacja
w 1995 r. zakwalifikowa³a ,,Magazyn Lubski’’ do grupy szeœciu najlepszych
pism samorz¹dowych, którym gwarantowa³a pomoc przy usamodzielnieniu2.
Jednak planów tych nie zrealizowano m.in. z powodu odwo³ania redaktora
naczelnego ,,Magazynu’’ po wydaniu 61 numeru pisma. Podjêcie tej decyzji
zwi¹zane by³o z wstrzymaniem przez burmistrza druku artyku³u krytycznie
oceniaj¹cego wydatkowanie pieniêdzy przez samorz¹d. Swojemu rozczarowaniu
postêpowaniem w³adz miasta W³adys³aw Mochocki da³ wyraz w wywiadzie
Z Pcimem jeszcze nikt nie wygra³!3 Z kolei stanowisko samorz¹du przedstawi³
burmistrz podczas spotkania z zespo³em redakcyjnym odnowionego pisma,
z okazji piêciolecia ,,Magazynu’’: [...] œciera³em siê w dyskusji z by³ym red.
nacz., aby pewne teksty godz¹ce w dobro cz³owieka, naruszaj¹ce prawo prasowe,
nie by³y publikowane. Nie zawsze mi siê to udawa³o. Takie teksty siê jednak
pojawia³y, narusza³y dobra osobiste, czêsto by³y to teksty, które bardzo bola³y i to
w sposób niezas³u¿ony4. Przy tej okazji pad³o te¿ wiele innych negatywnych
opinii pod adresem poprzedniego kierownictwa ,,Magazynu’’: zarzucano, ¿e
miesiêcznik zbyt ma³o pisa³ o sprawach samorz¹dowych, ¿e zamieszcza³
wulgaryzmy i upodobni³ siê do tygodnika ,,Nie’’.

1 - ,,Magazyn Lubski’’ 1994, nr 10, s.6.
2 - ,,Magazyn Lubski’’ 1996, nr 5, s. 1. W tym czasie wp³ywy ze sprzeda¿y pisma i og³oszeñ wynosi³y ok. 30 tys. z³ rocznie,
a koszty ok. 20 tys. z³. Tam¿e nr 6, s. 3.
3 - Wywiad przeprowadza³ Lech Malinowski, ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’ 1996, nr 28, s. 3.
4 - ,,Magazyn Lubski’’ 1996, nr 6, s. 5.
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W marcu 1996 r. nowym redaktorem naczelnym pisma zosta³ Adam Kowalski
z ¯ar, który w latach 1959-89 by³ redaktorem naczelnym ,,S³owa ¯arskiego’’.
Wraz z W. Mochockim z pisma odesz³o kilku publicystów, m. in. Krzysztof
Niewiarowski i Rajmund Adamski. Zmiana ta pocz¹tkowo nie wp³ynê³a
w widoczny sposób na treœæ pisma. Jedn¹ z wielu uwag dotycz¹cych
wczeœniejszego redagowania pisma zamieszczono przy okazji wywiadu z pos³em
W³adys³awem Frasyniukiem, o którym to tekœcie redakcja napisa³a: [...]
drukujemy z rocznym opóŸnieniem, bowiem w 1995 r. ówczesna redakcja ,,ML’’
nie wykaza³a zainteresowania t¹ wartoœciow¹ i pouczaj¹c¹ publikacj¹1.
W nastêpnych latach w ,,Magazynie’’ zmniejszy³a siê liczba publikacji
historycznych oraz krótkich informacji z bie¿¹cych wydarzeñ. Pojawi³y siê za
to komunikaty z pracy zarz¹du oraz inne materia³y samorz¹dowe, m.in. cykl
artyku³ów o reformie samorz¹dowej publikowany na prze³omie 1997 i 1998
r.2 Relacje z sesji zajmowa³y niekiedy ca³¹ stronê. Tendencja ta nasili³a siê
w 1998 r. przed wyborami samorz¹dowymi. W lipcowym wydaniu ,,Magazynu’’
(nr 7), na trzech stronach zamieszczono zdjêcia czterech radnych, wypowiedŸ
burmistrza, sprawozdanie z realizacji zadañ (napisane przez burmistrza),
obszern¹ relacjê z sesji. W ,,Magazynie’’ zmniejszy³a siê liczba publikowanych
zdjêæ, d³ugie teksty upychano na ma³ych stronach, zmniejszaj¹c rozmiar
czcionki. Przejœciowo zwiêkszy³a siê liczba reklam, a nak³ad waha³ siê
w granicach 1700-2000 egz.
W styczniu 1999 r. burmistrz Piotr Palcat (zarazem przewodnicz¹cy Rady
Powiatu) nie przed³u¿y³ Adamowi Kowalskiemu umowy na redagowanie pisma,
motywuj¹c to powierzchown¹ znajomoœci¹ realiów lubskich przez szefa gazety
i ponownie powo³a³ na to stanowisko W³adys³awa Mochockiego. W pó³ roku
póŸniej, po zmianie burmistrza, og³oszony zosta³ konkurs na stanowisko
redaktora naczelnego ,,Magazynu Lubskiego’’. Samorz¹dowa komisja konkursowa powierzy³a funkcjê redaktora naczelnego Ryszardowi Sibiñskiemu*
z Gubina. Doœwiadczenie nowego szefa ,,Magazynu’’ zdobyte przy redagowaniu
gubiñskich dwutygodników wzbogaci³o zawartoœæ miesiêcznika. Zwiêkszy³a siê
oferta reklamowa i informacyjna pisma. Interesuj¹co redagowana by³a,
zaniedbana wczeœniej, rubryka sportowa. Mniej by³o natomiast publicystyki
historycznej oraz wypowiedzi czytelników, krytykuj¹cych dzia³alnoœæ samorz¹du.
Pismo swoim zasiêgiem obejmuje gminy: Lubsko, Jasieñ, Tuplice i Brody.
,,Mega Boom’’. Polsko-Niemiecka Gazetka Uczniowska wydawana w 2000 r.
przez Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w £êknicy. Pismo jest redagowane
1 - ,,Magazyn Lubski’’ 1996, nr 12, s. 3. Wed³ug W. Mochockiego, materia³ ten mia³ byæ wydrukowany w grudniu z okazji kolejnej
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
2 - Na pocz¹tku 1998 r. ukaza³o siê specjalne wydanie ,,Magazynu Lubskiego’’ (nr 2) poœwiêcone planom utworzenia powiatu
gubiñsko-lubskiego.
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w dwóch jêzykach, ma kolorow¹ kredow¹ ok³adkê (druk: Chroma - ¯ary),
zawiera wiele zdjêæ. Gazetka powsta³a jako wynik wspólnych spotkañ m³odzie¿y
polskiej i niemieckiej, jej celem jest integrowanie œrodowisk m³odzie¿owych
z dwóch s¹siednich miast. Zespó³ redakcyjny tworz¹ dwie piêcioosobowe grupy
m³odzie¿y polskiej i niemieckiej1. Do czerwca 2000 r. ukaza³y siê trzy numery
pisma w formacie A-4, o objêtoœci 8 s.
,,Nasz G³os’’. Wiadomoœci Gminne. Miesiêcznik wydawany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Tuplice od marca 1998 r. Powstanie i rozwój
pisma by³o jedn¹ z wielu inicjatyw, podjêtych w tej ma³ej gminie w latach
1998-2000. Pierwszy numer ukaza³ siê w formie dwustronicowej kartki wydanej
pod redakcj¹ Sylwestra Mazurkiewicza w nak³adzie 600 egz. (ksero). Jak
przyznaj¹ sami inicjatorzy wydawnictwa gazetka by³a pisana jeszcze niewprawn¹
rêk¹, niektóre teksty by³y trochê siermiê¿ne, a forma graficzna bardzo uboga2.
Mimo to zainteresowanie gazet¹ by³o tak du¿e, ¿e redakcja musia³a przepraszaæ
czytelników, którzy nie otrzymali pierwszego numeru3. W drugim wydaniu
ukaza³a siê ankieta ,,Czy uwa¿asz, ¿e nale¿y opracowaæ strategiê spo³ecznogospodarcz¹ w celu rozwoju gminy Tuplice?’’
Pismo szybko rozwinê³o siê zarówno pod wzglêdem treœci jak i formy. Mia³o
8 s. objêtoœci, format A-4, drukowane by³o z dodatkowym kolorem na ok³adce,
w nak³adzie ok. 1000 egz. W okresie wyborów samorz¹dowych w 1998 r. nak³ad
wzrós³ do 1400 egz. Pismo promowa³o kandydatów Stowarzyszenia, które
ostatecznie zdoby³o najwiêcej mandatów. Osoby redaguj¹ce ,,Nasz G³os’’
pracowa³y spo³ecznie, koszty wydawnicze pokrywa³a redakcja i Stowarzyszenie,
bez samorz¹dowej dotacji. Pisano nie tylko o sprawach samorz¹dowych, ale
i o historii regionu, sporcie itp. Ju¿ od czwartego numeru sta³¹ czêœci¹
miesiêcznika by³y reklamy, po roku og³oszenia zajmowa³y ok. 20 proc.
powierzchni pisma. Redakcja ,,Naszego G³osu’’ utrzymywa³a kontakty
z doœwiadczonym zespo³em ,,Kroniki Ziemi ¯arskiej’’. W trakcie spotkania
obydwu redakcji przedstawiciele ,,Naszego G³osu’’ mówili o genezie pisma,
o pocz¹tkach dzia³alnoœci Klubu Mi³oœników Rozwoju Gminy, podkreœlaj¹c
koniecznoœæ jawnoœci pracy samorz¹du. Mówiono tak¿e o pierwszych naciskach
wywieranych przez radnych na redakcjê i Stowarzyszenie po publikacji
materia³ów rozliczaj¹cych efekty pracy radnych4.
,,Nasz G³os’’ nie przyj¹³ zwyczajów wielu pism lokalnych publikuj¹cych
niepodpisane teksty. W tuplickim miesiêczniku zdecydowana wiêkszoœæ tekstów
opatrzona by³a nazwiskiem autora, przy którym zamieszczano krótk¹ informacjê
1 - Pismo Wiktorii £omiñskiej z OSKSiR w £êknicy do autora.
2 - Rocznica ,,Naszego G³osu’’, ,,Nasz G³os’’ 1999, nr 3, s. 1.
3 - ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ 1998, nr 2, s. 39.
4 - Goœciliœmy ,,Kronikê Ziemi ¯arskiej’’, ,,Nasz G³os’’ 1999, nr 10, s. 1. Nasz G³os - Kronika Ziemi ¯arskiej Dyskusja Redakcyjna,
Kronika Ziemi ¯arskiej 1999, nr 4, s. 18-21.
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kim jest pisz¹cy. St¹d osoby spoza gminy (a gazetê wysy³ano do wielu instytucji
w regionie i w kraju) mog³y siê dowiedzieæ, ¿e autorem informacji o pracy
zarz¹du gminy jest wójt, a wywiadu z dyrektorem gimnazjum uczennica kl. VIII1.
,,Prymus’’. Gazeta Szko³y Podstawowej w Olszyñcu. Pismo ukazuje siê od
1998 r. kolejnymi redaktorami naczelnymi byli: Anita Borka i Danuta Chadryœ.
Oprócz wiadomoœci szkolnych szkolna gazetka zamieszcza³a tak¿e artyku³y
z ¿ycia lokalnego œrodowiska (np. wywiad z radnym, z so³tysem, artyku³ o OSP),
a tak¿e publikacje na temat mody. Pomoc ze strony ,,Kroniki Ziemi ¯arskiej’’
umo¿liwi³a utrzymanie wysokiego poziomu graficznego. ,,Prymus’’ ma format
A-4, objêtoœæ 8-16 s., drukowany jest z dodatkowym kolorem.
,,Przegl¹d Wschodnio³u¿ycki’’. W pierwszym numerze pisma datowanym na
20 listopada - 20 grudnia 1998 r. redakcja wyjaœnia³a credo miesiêcznika:
W naszym zamyœle treœci w nim przedstawione staæ siê winny wa¿nym czynnikiem
kszta³tuj¹cym œwiadomoœæ regionaln¹ mieszkañców na obszarze od Cybinki po
Bogatyniê, pomiêdzy Nys¹ £u¿yck¹ a Bobrem i Kwis¹. [...] W³aœnie w krzewieniu
idei sorabistycznej upatrujemy swoj¹ najwa¿niejsz¹ misjê. [...] pragniemy podj¹æ
problematykê wspó³pracy transgranicznej, integracji spo³ecznej, kulturalnej
i gospodarczej regionu. Zagadnienie promocji Wschodnich £u¿yc, poprzez
propagowanie nie tylko dziejów, ale i ciekawego, aktualnego oblicza tej krainy,
kszta³towanego po¿¹danymi inicjatywami powiatów, miast, gmin i ludzi - to wa¿ne
dla nas zadanie.
Wydawc¹ miesiêcznika jest Stowarzyszenie Promocji Wschodnich £u¿yc.
Pismo ma format 30 x 42 cm, nak³ad 800-1500 egz. Drukowane jest,
z dodatkowym kolorem na ok³adce w drukarni Roygraf w ¯arach. Redaktorem
naczelnym jest W³adys³aw Mochocki*, zastêpc¹ Lech Malinowski, sekretarzem
Witold Piwoñski.
W redagowaniu pisma uczestniczyli naukowcy, sorabiœci, regionaliœci,
dzia³acze spo³eczni, m. in. Wies³aw H³adkiewicz, Tomasz Florkowski, Mieczys³aw
Wojecki*, Eugeniusz Kurzawa*2.
,,Przegl¹d’’ zawiera cenne materia³y publicystyczne z zakresu historii regionu,
stosunków polsko-niemieckich oraz aktualnych zjawisk i tendencji wystêpuj¹cych
na terenie Wschodnich £u¿yc. Na drugiej stronie miesiêcznika prowadzony
jest przegl¹d prasy, w którym w formie krótkiej wzmianki prezentowane s¹
fragmenty publicystyki lokalnych wydawnictw z terenu kilku nadnyskich
powiatów. Za techniczne opracowanie i druk miesiêcznika odpowiada Lech
Malinowski, maj¹cy spore doœwiadczenie w tego typu inicjatywach3.
1 - Publikacje uczniów nie nale¿a³y do rzadkoœci. W nr 7-8/1999 autorem artyku³u o koœciele w Nowej Roli by³ uczeñ kl. IV.
2 - Maszynopis wyst¹pienia W. Mochockiego n/t realizacji statutowych zadañ stowarzyszenia. W posiadaniu autora.
3 - Lech Malinowski by³ m.in. wydawc¹ i redaktorem naczelnym tygodnika ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’.
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jest w najprostszej formie graficznej. Zawiera przede wszystkim publicystykê
religijn¹.
,,Szar¿a’’. Biuletyn 11 Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Pismo ukazuje siê od 1997 r. Pierwszym
redaktorem naczelnym by³ Krzysztof Bytnar*. Dzia³y redakcyjne: ,,Wojsko spo³eczeñstwo’’, ,,Szkolenie - wychowanie’’, ,,Ponad granicami’’, ,,Historia tradycje’’, ,,Nasze prezentacje kulturalne’’, ,,Nasze rady’’, ,,Listy’’. Format A-4,
objêtoœæ 32 s., druk offsetowy w Roygrafie w ¯arach, kolorowa usztywniona
ok³adka. Redaktor kpt. Jerzy Piotrowski. Adres: 68-201 ¯ary, ul. ¯agañska.

Adres redakcji: ¯ary 68-200, ul. Okrzei 35

Pismo ukazuje siê na terenie kilkunastu gmin, z których kilka (¯ary, Lubsko,
Gubin, Jasieñ, Lubañ Œl¹ski) od pocz¹tku utrzymuje œcis³¹ wspó³pracê
z redakcj¹. Oprócz dzia³alnoœci wydawniczej redaktorzy, a zarazem animatorzy
Stowarzyszenia organizuj¹ wiele akcji na rzecz promocji Wschodnich £u¿yc
oraz integracji lokalnego œrodowiska. Temu celowi s³u¿¹ m. in. organizowane
pod patronatem ,,Przegl¹du’’ Spotkania Sorabistyczne, spotkania samorz¹dowców i regionalistów. Mimo ¿e czasopismo (jak i wydaj¹ce je Stowarzyszenie)
nie zdo³a³o zapewniæ sobie trwa³ego zaplecza finansowego, w ci¹gu dwóch lat
edycji zwiêkszona zosta³a objêtoœæ pisma (z 8 do 12 s.), a na pocz¹tku 2000
r. ,,Przegl¹d’’ uzyska³ najlepsz¹ notê w rankingu lubuskiej prasy lokalnej
autorstwa E. Kurzawy1.
,,Samorz¹dowy Biuletyn Informacyjny’’. Biuletyn Informacyjny Zarz¹du
Gminy Lipinki £u¿yckie. Ukazuje siê ok. 10 razy w roku. Zawiera komunikaty
o pracy instytucji samorz¹dowych oraz informacje z ¿ycia organizacji spo³ecznych
z terenu gminy, ukazuje siê od 1996 r. Format A-5, objêtoœæ 8-12 s., ksero,
nak³ad 250 egz.
,,Sursum Corda’’. Gazetka Parafii najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ¯arach.
Ukazuje siê od pocz¹tku 1998 r. Format A-5, objêtoœæ 12 s., ksero. Redagowana

1 - W zwi¹zku z umieszczeniem ,,Przegl¹du’’ na czele rankingu prasy lokalnej w ,,Gazecie Lubuskiej’’ przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w ¯arach Piotr Palcat przes³a³ do redakcji list gratulacyjny, opublikowany na pierwszej stronie. Najwy¿sze
wyró¿nienie dla ,,Przegl¹du Wschodnio-£u¿yckiego’’, ,,Przegl¹d’’, 2000, nr 14 (16).

,,Wiadomoœci z Ratusza’’. Biuletyn samorz¹dowy miasta ¯ary ukazuj¹cy siê
pocz¹tkowo co kwarta³, a od 1999 r. co miesi¹c. Pierwszy numer ukaza³ siê
w lutym 1998 r. w formie czarno-bia³ej (nak³ad 200 egz.). W artykule
inauguracyjnym burmistrz Franciszek Wo³owicz pisa³, ¿e pragnie, aby za
poœrednictwem biuletynu ¿aranie bardziej ni¿ do tej pory, poczuli wiêzi lokalne.
By³o to o tyle istotne, ¿e w tym czasie przesta³y siê ukazywaæ dwie lokalne
gazety: ,,Kurier ¯arski’’ i ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’. Biuletyn, jak wiêkszoœæ
pism redagowanych przez pracowników urzêdów, ogranicza³ siê do suchych
sprawozdañ z dzia³alnoœci samorz¹dowych instytucji. Z czasem jednak podjêto
starania, aby zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ graficzn¹ pisma, objêtoœæ i nak³ad.
W pierwszym wydaniu z 2000 r. obok sta³ych sprawozdañ pojawi³y siê artyku³y
publicystyczne podsumowuj¹ce 1999 r. i VIII Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
,,Wiadomoœci’’ mia³y format A-4, objêtoœæ 12 s., powielane na ksero i przez
drukarkê komputerow¹, z pe³nym kolorem na ok³adce, nak³ad 900 egz.
Opracowanie redakcyjne i graficzne: Alicja Ciechanowicz-Walasek i Krzysztof
Gotowicki.
,,¯arska Gazeta Powiatowa’’. Powo³ane na pocz¹tku 1999 r. Stowarzyszenie
Promocji Ziemi ¯arskiej postawi³o sobie za cel m.in. wydawanie lokalnego
pisma. W pierwszym numerze pisma prezes Stowarzyszenia Zenon Olszewski,
pose³ AWS, zaprezentowa³ ,,Gazetê’’ jako niestronnicz¹1, otwart¹ na twórcze
pomys³y, wra¿liw¹ na ka¿dy przejaw ludzkiej krzywdy. Tu¿ obok tego tekstu
m³oda redaktor naczelna zapowiada³a, ¿e pismo bêdzie mia³o nastêpuj¹ce
dzia³y: ,,Powiat’’, ,,Gmina’’, ,,Kultura’’, ,,Praca’’, ,,Prezentacje’’, ,,M³odzie¿’’,
,,Refleksje’’. Pismo ukazywa³o siê co dwa tygodnie, mia³o format 30 x 42 cm,
objêtoœæ 16 s. Drukowane by³o w ¿arskim Roygrafie, z pe³nym kolorem na
ok³adce. Pocz¹tkowy nak³ad, piêæ tysiêcy egzemplarzy, mia³ tendencjê malej¹c¹.
1 - Wp³yw polityczny wydawcy na pismo widoczny by³ jednak po publikacjach o Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym
(R:1999, nr 7, s. 7 oraz R: 2000, nr 1, s. 3). Na opiniê o politycznych powi¹zaniach pisma mia³ tak¿e wp³yw fakt, ¿e lokal
redakcji znajdowa³ siê obok pokoi Biura Poselskiego AWS.
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Redaktorem naczelnym by³a Ewa D¹browska-Gut, absolwentka Uniwersytetu
Wroc³awskiego.
W drugim numerze wydano czterostronicowy dodatek ,,Powiat ¿arski dla
ka¿dego’’ z mapk¹ powiatu i omówieniem zabytków, w numerze czwartym
polsko-³u¿ycko-niemiecki s³ownik krajoznawczy powiatu. Wiele uwagi poœwiêcono turystycznym walorom regionu. Starano siê te¿ popularyzowaæ dzieje
ziemi ¿arskiej, publikuj¹c artyku³y historyczne m.in. J.P. Majchrzaka. Materia³y
z gmin (czêsto uchwa³y samorz¹dów) opatrywane by³y herbami miejscowoœci.
W piœmie zamieszczano te¿ program telewizyjny (od nr 6), wiadomoœci
sportowe, krzy¿ówkê i reklamy (ok. 10 proc. ogólnej powierzchni). Gazeta nie
przetrwa³a jednak próby czasu, ostatni numer (1/11) ukaza³ siê na pocz¹tku
2000 r.
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Czêœæ trzecia

MEDIA
ELEKTRONICZNE
1. Radio Zachód
Najstarsza i najwiêksza rozg³oœnia na terenie województwa lubuskiego. Jej
pocz¹tki siêgaj¹ 1945 r., kiedy to w Zielonej Górze rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
radiowêze³ miejski. W nastêpnych latach, tak jak w ca³ej Polsce, w miastach
powiatowych województwa zielonogórskiego powsta³y Spo³eczne Komitety
Radiofonizacji Kraju. Na ulicach, w zak³adach pracy, szko³ach i klubach
pojawi³y siê g³oœniki, przez które nadawano programy o charakterze
ogólnokrajowym jak i lokalnym. Rozwinê³a siê sieæ korespondentów robotniczoch³opskich. O ich dzia³alnoœci informowa³a ,,Gazeta Zielonogórska’’ z 1952
r.: [...] Korespondent Polskiego Radia [...] z Leœniowa, ods³aniaj¹c wrog¹
i sabota¿ow¹ dzia³alnoœæ ku³aków, dopomóg³ w wykonaniu przez ch³opów swojej
gromady planów dostaw dla pañstwa1.
Po utworzeniu w 1950 r. województwa zielonogórskiego wzros³y szanse
zorganizowania tu odrêbnej rozg³oœni Polskiego Radia dzia³aj¹cej pod
patronatem Poznañskiej Rozg³oœni PR. Do 1952 r. korespondenci wspó³pracowali z rozg³oœni¹ poznañsk¹. Pierwszy program Ekspozytury Polskiego
Radia w Zielonej Górze nadano 1 lipca 1953 r. Rozpowszechniony zosta³
w sieci ok. 35 tys. g³oœników2. Sygna³em rozg³oœni by³ motyw ludowy
z Babimojszczyzny. Szefem ekspozytury by³ Bogdan Szeldbauer, zespó³
dziennikarzy i techników sk³ada³ siê z dziesiêciu osób, a ca³a redakcja mieœci³a
siê w trzech pokojach w budynku dawnej szko³y ogrodniczej przy ul. Kuku³czej.

1 - Rozdzia³ dotycz¹cy Radia Zachód powsta³ m.in. na podstawie bogato udokumentowanej pracy magisterskiej Artura
Steci¹ga, 40 lat Rozg³oœni Polskiego Radia w Zielonej Górze (1953-1993) w dokumentach, prasie i wspomnieniach
pracowników, pod kier. Czes³awa Osêkowskiego, Zielona Góra 1999. Cytat pochodzi z ,,Gazety Zielonogórskiej’’ 1952, nr
12, s. 4. Za: A. Steci¹g, 40 lat Rozg³oœni..., s. 15.
2 - ,,Prasa Polska’’ 1973, nr 12, s. 47. Tak¿e: Krzysztof Rutkowski, Z dziejów Polskiego Radia w Zielonej Górze. Kuku³cza 1 chwila wspomnieñ, ,,Studia Zielonogórskie’’, t. V 1999 r., s. 71.
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We wrzeœniu 1955 r. warszawski Radiokomitet oddelegowa³ na stanowisko
redaktora naczelnego zielonogórskiego radia Krzysztofa Wójtowicza z Rozg³oœni
PR w £odzi. Oprócz niego w pierwszym zespole redakcyjnym byli m. in.:
Tadeusz Kajan (w³. Kazimierz Jankowski), Adam Wielowieyski, Jan Muszyñski
(póŸniejszy dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej), in¿. Jan K³osiñski (technik),
Micha³ Kaziów*.
W pocz¹tkowym okresie Ekspozytura nadawa³a codziennie piêtnastominutowy program, zatwierdzany wczeœniej przez cenzurê. Nie by³o ¿adnych
audycji ,,na ¿ywo’’. Zjawisko to tak charakteryzuje w swoich wspomnieniach
Micha³ Kaziów: Rozg³oœnia zielonogórska zaczê³a dzia³aæ, kiedy jeszcze nie by³o
w Zielonej Górze rozbudowanych instytucji kulturalnych, czasopism, filharmonii,
placówek naukowych, czy œrodowiska literackiego. W takiej sytuacji zatrudnieni
w radiu dziennikarze [...] musieli sami tworzyæ ca³y program - nie tylko
publicystyczny, ale i artystyczny1.
WyraŸne zmiany w charakterze programów nast¹pi³y w 1956 r. Wp³ynê³y
na to nie tylko konsekwencje odwil¿y politycznej, ale równie¿ specyficzna
sytuacja spo³eczno-kulturalna Zielonej Góry. Na tej korzystnej fali od 1 stycznia
1957 r. zielonogórska Ekspozytura zosta³a przekszta³cona w Rozg³oœniê
Regionaln¹ Polskiego Radia w Zielonej Górze. Pierwsz¹ godzinn¹ audycjê
Rozg³oœnia nada³a 21 stycznia o godz. 14.00. Do dyspozycji Zielonej Góry
by³y czêstotliwoœci na falach œrednich, u¿ytkowane tak¿e w innym czasie
antenowym przez radio wroc³awskie i szczeciñskie. Zielonogórska rozg³oœnia
posiada³a jednak najsilniejszy w Polsce nadajnik (30 kW), który nie tylko
umo¿liwia³ odbiór programu w promieniu 60 km, ale tak¿e mia³ zag³uszaæ
Radio Wolna Europa2. Po pierwszym roku dzia³alnoœci ,,w statystyce radiofonii’’
zielonogórska rozg³oœnia zajmowa³a szóste miejsce w kraju, po Bydgoszczy,
Poznaniu, Szczecinie, Opolu i Katowicach. W 1959 r. w woj. zielonogórskim
by³o ok. 30 tys. punktów odbioru radia3. Godzinny program sk³ada³ siê g³ównie
z audycji publicystycznych i literacko-artystycznych. Recenzenci najlepiej
oceniali cykl audycji dla wsi ,,Gawêdy Skroba³y’’ i audycje historyczne Tadeusza
Kajana ,,Spod znaku Rod³a’’, opowiadaj¹ce o dzia³alnoœci Zwi¹zku Polaków
na Ziemi Lubuskiej, a tak¿e ,,Listy z przesz³oœci’’ w opracowaniu Stanis³awa
Kowalskiego4. Ponadto dziennikarze radiowi z Zielonej Góry nadawali
korespondencje do rozg³oœni warszawskich. W tym czasie w Gorzowie Wlkp.
dzia³a³ tradycyjny radiowêze³ miejski5.
W 1960 r. rozszerzono program lokalny do trzech ,,wejœæ’’ w ci¹gu dnia oraz

1 - Wspomnienia M. Kaziowa, cyt. za A. Steci¹g, 40 lat Rozg³oœni..., opr. cyt. s. 24.
2 - Tam¿e, s. 27.
3 - ,,Gazeta Zielonogórska’’ 1959, nr 278, s. 6. W 1968 r. w województwie by³o 129 tys. odbiorników radiowych.
4 - Zielona Góra. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, red. Micha³ Szczaniecki i Jan W¹sicki, Poznañ 1962, s. 276.
5 - W latach 1958-60 gorzowski radiowêze³ przerwa³ sw¹ dzia³alnoœæ. ,,Gazeta Gorzowska’’ 1960, nr 182, s. 5.
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urozmaicono jego charakter. Autor materia³u mia³
wiêkszy wp³yw na jego ostateczny charakter, pojawia³y
siê tak¿e coraz czêœciej audycje ,,na ¿ywo’’, a nawet
pierwsze rozmowy ze s³uchaczami prowadzone bezpoœrednio na antenie.
W 1962 r. redaktorem
naczelnym zielonogórskiego radia zosta³ Andrzej
Borkowski1. Za jego rz¹dów
audycje
zielonogórskie
wprowadzone zosta³y na
fale ultrakrótkie (maj
1964), rozszerzono czas lokalnej emisji i rozpoczêto
budowê nowego budynku
redakcyjnego. W tym czasie
wzmocni³ siê nadzór partyjny nad prac¹ rozg³oœni,
czego przejawem by³o zwiêkszenie liczby cz³onków partii w radiu oraz nacisk
Komitetu Wojewódzkiego Grupa radiowców przed budynkiem rozg³oœni. Id¹ od lewej:
PZPR na szersze prezen- Józef B¹k, Andrzej Grabowski, Zygmunt Œniecikowski,
towanie problematyki eko- Irena Linkiewicz, Idalia B³aszczyk, Klemens Pyrzanowski
nomiczno-spo³ecznej. Mimo tych negatywnych tendencji zielonogórscy radiowcy szybko stali siê czêœci¹
dynamicznie rozwijaj¹cego siê tu œrodowiska twórców kultury. W latach
szeœædziesi¹tych pracê w rozg³oœni podjê³a ,,druga fala’’ dziennikarzy: Józefa
Kozaczyñska - Apenit by³a kierowniczk¹ redakcji ekonomiczno-spo³ecznej,
Tadeusz Cegielski (póŸniejszy znany w kraju sprawozdawca sportowy) i Edmund
Matuszewski realizowali popularn¹ audycjê porann¹ ,,Dzieñ dobry’’, Romuald
Szura - odpowiedzialny za sprawy kultury i literatury, Zygmunt Œniecikowski
zajmuj¹cy siê tematyk¹ roln¹, twórca audycji ,,Apolonia Skiba ma g³os’’ oraz
Ewa Filipowicz - kierownik dzia³u koordynacji emisji. Zapleczem kadrowym
dla zielonogórskiej rozg³oœni byli pracownicy zak³adowych radiowêz³ów.
(Fot. Archiwum Radia Zachód)
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1 - Zmiana na stanowisku szefa rozg³oœni by³a w³aœciwie zamian¹: A. Borkowski przyszed³ do Zielonej Góry z Bia³egostoku,
a tam na jego miejsce trafi³ K. Wójtowicz. W tym czasie zastêpc¹ naczelnego by³ Tadeusz Kajan.
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Redakcja stale wspó³pracowa³a z najaktywniejszymi radiowêz³ami, przyk³adem
czego by³a dzia³alnoœæ Zdzis³awa Elmana kierownika radiowêz³a w Zastalu1.
Jednoczeœnie rozg³oœnia stawa³a siê coraz bardziej znana w œrodowiskach
radiowców w ca³ej Polsce. 15 lutego 1965 r. Zielona Góra nada³a po raz
pierwszy niemal ca³odzienny program ogólnopolski (od 5.00 do 24.00)2.
W historii rozg³oœni wa¿ne wydarzenia przyniós³ rok 1967. Nowym redaktorem
naczelnym radia zosta³ Jan Ko³odziej, przy ul. Kuku³czej otwarto nowy budynek
rozg³oœni zbudowany ze œrodków wojewódzkich. Powsta³o w nim nowoczesne
studio umo¿liwiaj¹ce nagrywanie s³uchowisk o wysokiej jakoœci dŸwiêku. W tym
roku rozpoczêto te¿ tworzenie profesjonalnej redakcji muzycznej pod
kierunkiem Janusza Mencla - kompozytora i dziennikarza radiowego. Z kolei
Zbigniew Solecki re¿yserowa³ s³uchowiska radiowe, w których wystêpowali
znani póŸniej w Polsce aktorzy3. Rozg³oœnia transmitowa³a te¿ koncerty
z festiwali piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Na prze³omie lat
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych w redakcji zielonogórskiej rozg³oœni
pracowa³y 22 osoby, a grono wspó³pracowników liczy³o kilkadziesi¹t osób.
W 1969 r. wyemitowano ³¹cznie 801 godzin audycji radiowych, w tym 113 godz.
informacyjnych, 233 publicystycznych, 31 artystycznych oraz 377 muzycznych4.
Program lokalny trwa³ 2,5 godziny, a czas audycji z Zielonej Góry nadawanych
w radiu warszawskim szacowano rocznie na 180 godz.
Reforma administracyjna z 1975 r. nie zmieni³a sytuacji rozg³oœni. Ju¿ w 1973
r. redakcja dokona³a szerokiego naboru m³odych pracowników spoza Zielonej
Góry, celem stworzenia zespo³u korespondentów terenowych. Jednak warunki
ich pracy by³y trudne. Wiadomoœci przekazywano drog¹ telefoniczn¹.
Korespondenci musieli czêsto korzystaæ z telefonów noc¹, poniewa¿ w ci¹gu
dnia warunki przekazu by³y o wiele gorsze5. Po powstaniu województwa
gorzowskiego w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu musiano uwzglêdniaæ udzia³
Gorzowa Wlkp. w nadawanych materia³ach. Statystyki te, podobnie jak i inne
dane iloœciowe (np. dotycz¹ce programów ekonomicznych), by³y przytaczane
w sprawozdaniach do KW PZPR (w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.)6.
Wiêksze zmiany zasz³y w radiu zielonogórskim w roku 1974 i 1976 r. Pierwsza
data zwi¹zana jest z utworzeniem w tym samym budynku redakcji Telewizji
Polskiej, w której zatrudnieni byli dwaj pracownicy radia. Natomiast od
2 stycznia 1976 r., w zwi¹zku z uruchomieniem IV programu PR, dokonano
zasadniczej zmiany zielonogórskiej ramówki. Odt¹d rozpoczyna³y j¹ ,,Aktual-

noœci dnia’’ i pierwsza audycja prowadzona na ¿ywo ,,Dzieñ dobry’’ o 7.05.
Nastêpnie w ci¹gu dnia Zielona Góra mia³a kilka sta³ych audycji, które ³¹cznie
trwa³y dwie i pó³ godziny. W skali rocznej dawa³o to razem 800 godzin
programu, z tego 113 godzin mia³o charakter informacyjny, 233 publicystyczny,
31 artystyczny, 377 muzyczny1. Mimo nacisku w³adz na eksponowanie
publicystyki ekonomicznej, radiowcy starali siê utrzymaæ reporterski charakter
swojej pracy. Wzrasta³a iloœæ reporta¿y z Zielonej Góry nadawanych
w rozg³oœniach warszawskich. Wœród profesjonalistów pojawi³o siê okreœlenie
,,zielonogórska szko³a reporta¿u’’. Wed³ug wspomnieñ Wojciecha Ja¿d¿ewskiego twórcami tej ,,szko³y’’ byli Adam Wielowieyski i Leszek Zieliñski2.
W 1976 r. rozg³oœnia zielonogórska by³a gospodarzem imprezy ogólnopolskiej
pod nazw¹ Przegl¹d Dramaturgii Radiowej Rozg³oœni Regionalnych3.
Pozytywna ocena pracy rozg³oœni sprzyja³a jej kadrowemu rozwojowi.
W 1975 r. po odejœciu do ,,Nadodrza’’ Tadeusza Kajana, zastêpc¹ redaktora
naczelnego zosta³ Romuald Szura. Pracê rozpoczê³y osoby, które póŸniej by³y
identyfikowane z zielonogórsk¹ rozg³oœni¹: Eugeniusz Banachowicz, Tomasz
Florkowski, Tadeusz Krupa*, Irena Linkiewicz*, Donat Linkowski, Ryszard
Malitowski, Czes³aw Markiewicz, Edward Mincer*, Andrzej Nawrocki,
Krzysztof Rutkowski*, Konrad Stanglewicz*, Gra¿yna Walkowiak. Doskonalono
jakoœæ techniczn¹ nadawanych programów. W kwietniu 1978 r. uruchomiono
studio stereofoniczne. W tym czasie w rozg³oœni pracowa³o 21 osób, Zielona
Góra mia³a codziennie pó³ godziny na antenie ogólnopolskiej4. W mieœcie
systematycznie zwiêksza³a siê liczba odbiorców radiowych, w 1980 r. by³o ich
27.554,5 co odpowiada³o œredniej krajowej.
Burzliwy okres miêdzy sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. dla zielonogórskiego
radia by³ czasem próby, nie tylko pod wzglêdem profesjonalnym. W Rozg³oœni
Polskiego Radia w Zielonej Górze prze³om z lat 1980-81 nie spowodowa³
wewnêtrznych konfliktów. Dzia³alnoœæ rozg³oœni cechowa³a du¿a otwartoœæ
w stosunku do zachodz¹cych wydarzeñ. Dotyczy³o to zarówno szeregowych
dziennikarzy, jak i kadry kierowniczej. Pracownicy PR w Zielonej Górze mieli
istotny udzia³ w tworzeniu struktur miejscowej ,,Solidarnoœci’’. Dziennikarz
Konrad Stanglewicz zosta³ ju¿ 15 wrzeœnia 1980 r. rzecznikiem Miêdzyzak³adowego Komitetu Za³o¿ycielskiego i bêd¹c urlopowanym pracownikiem
radia pe³ni³ tê funkcjê do wiosny 1981 r. W dzia³alnoœæ ,,Solidarnoœci’’
zaanga¿owali siê tak¿e m³odzi dziennikarze: Edward Mincer i Arkadiusz

1 - ,,Zastalowiec’’ 1960, nr 7, s. 4.
2 - Leszek Goliñski, Zielona Góra w eterze, ,,Nadodrze’’ 1965, nr 4, s. 13.
3 - Micha³ Kaziów, Przed jubileuszem Rozg³oœni Zielonogórskiej, ,,Gazeta Lubuska’’ 1978, nr 51, s. 4.
4 - Hieronim Szczegó³a, Zielona Góra. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznañ 1984, s. 204.
5 - Magdalena Tomczak, Radio moja mi³oœæ, wywiad z Ryszardem Olejniczakiem, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1988, nr 44, s. 5.
6 - Sprawozdanie z 2 grudnia 1976 r. Akta Wydzia³u Ideologicznego KW PZPR w Gorzowie Wlkp. sygn. 550, k. 6. Archiwum
Pañstwowe w Gorzowie Wlkp. (dalej: APGW).

1 - A. Steci¹g, 40 lat Rozg³oœni..., opr. cyt., s. 74.
2 - Fragment wspomnieñ W. Ja¿d¿ewskiego zamieszczony w pracy A. Steci¹ga, opr. cyt. s. 66.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1976, nr 136, s. 4.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1978, nr 241, s. 1-3.
5 - W 1958 r. w Zielonej Górze by³o 10.895 zarejestrowanych radioodbiorników. Hieronim Szczegó³a, Zielona Góra: rozwój
miasta w Polsce Ludowej, Poznañ, 1984, s. 204.
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Otwarcie studia w 1978 r.

Olszowy, przewodnicz¹cym komisji zak³adowej nowego zwi¹zku zosta³ Edmund
Matuszewski. Do ,,Solidarnoœci’’ nale¿a³a znaczna czêœæ pracowników radia,
w wiêkszoœci zapisywa³a siê m³odsza kadra. W tym czasie wed³ug wspomnieñ
dziennikarzy wp³yw partii i cenzury na kszta³t oraz treœæ programów by³
iluzoryczny1. Czêste by³y przypadki ,,puszczania’’ materia³ów bez wczeœniejszej
kontroli ze strony politycznych i administracyjnych nadzorców. W partyjnych
raportach pisano, ¿e dziennikarze radiowi byli ,,upojeni odnow¹’’: [...] Wiele
audycji oprócz mocnych, czêsto przesadnych akcentów krytycznych zawiera³o
elementy zacieraj¹ce koniecznoœæ d¹¿enia do stabilizacji, kszta³towania odpowiedzialnoœci i postaw ofiarnej pracy - pisano w raporcie z 1981 r.2. W³adzom
partyjnym szczególnie narazi³ siê E. Mincer, dlatego te¿ jako jedyny
z zielonogórskiego œrodowiska dziennikarskiego znalaz³ siê na liœcie internowanych 13 grudnia 1981 r.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. budynek radia zosta³ otoczony przez
wojsko. Poniewa¿ stra¿nik odmówi³ wpuszczenia ¿o³nierzy do obiektu,
rozpoczêto poszukiwania kierownictwa rozg³oœni. Jedynym ,,uchwytnym’’
cz³onkiem kolegium redakcyjnego by³ Alek Bia³kowski - szef redakcji
1 - Rozmowa z Edwardem Mincerem, 31 maja 2000 r.
2 - Raport przygotowany przez zespó³ analiz prasowych Zielonogórskiego Wydawnictwa Prasowego i Wydzia³ Pracy IdeowoWychowawczej KW PZPR. Archiwum Pañstwowe w Wilkowie, teczka 61/VIII/20 k. 10, 11.
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informacyjnej i to on otrzyma³ polecenie wpuszczenia wojska do rozg³oœni1.
Dzia³alnoœæ redakcji zawieszono, dziennikarze zostali urlopowani, a przed
wznowieniem pracy zostali poddani weryfikacji w KW PZPR. Z zajmowanych
stanowisk zwolnieni zostali: redaktor naczelny Jan Ko³odziej i jego zastêpca
Romuald Szura2, którym zarzucono prowadzenie z³ej polityki kadrowej,
w wyniku czego ,,Solidarnoœæ’’ w rozg³oœni mia³a zbyt du¿e wp³ywy. Pracê
stracili tak¿e E. Mincer i A. Olszowy, a E. Matuszewski zmuszony zosta³ do
przejœcia na rentê. Rozg³oœnia wróci³a na antenê jako ostatnia w kraju. Wobec
czêœci zespo³u postawiono warunek udowodnienia treœciami audycji i postaw¹
zawodowo-spo³eczn¹, ¿e akceptuj¹ liniê partii i rz¹du - pisano na temat
weryfikacji dziennikarzy w raporcie KW PZPR z lutego 1983 r.3 W tym czasie
na 14 etatowych dziennikarzy do partii nale¿a³o czterech.
Nowym redaktorem naczelnym zosta³ Tadeusz Konior, dyrektor Okrêgowego
Przedsiêbiorstwa Rozpowszechniania Filmów, organizator Lubuskiego Lata
Filmowego, nie zwi¹zany dot¹d z radiem. Zastêpc¹ zosta³ Tadeusz Krupa dziennikarz radiowy. Rolê nowego redaktora naczelnego tak wspomina³ po
latach Krzysztof Rutkowski: Niekiedy zatrzymywa³ zbyt ,,antysocjalistycznie’’
podane tematy, lecz nigdy nie zmusza³ dziennikarzy do politycznej pod³oœci.
Polityczne serwituty oddawa³ sam ówczesnym w³adzom partyjnym, wyg³aszaj¹c
osobiœcie w programie porannym polityczne komentarze4.
Wznowienie nadawania lokalnego programu nast¹pi³o 8 marca 1982 r.,
w nastêpnych latach nadawanie rozszerzono do 3,5 godzin dziennie. Nad
redakcj¹ utrzymywano œcis³y nadzór cenzorski. Autor ka¿dej audycji zg³asza³
dzieñ wczeœniej w Urzêdzie Kontroli temat swojego programu z wyszczególnieniem najwa¿niejszych zagadnieñ. Dziennikarze zajmuj¹cy siê serwisem
informacyjnym konsultowali przez tzw. ,,czarny telefon’’ jego treœæ. Cenzorów
interesowa³o g³ównie, czy w danej informacji bêdzie mowa o wojsku, poza
tym, jak wspomina³ szef redakcji informacyjnej: Dziennikarze sami dobrze
wiedzieli co mo¿na, a czego nie mo¿na5.
W ramach preferowania materia³ów interwencyjnych na radiowej antenie
pojawi³ siê program ,,Antenowe listy’’, w którym Tomasz Florkowski odpowiada³
na pisemne pytania s³uchaczy (tygodniowo otrzymywa³ ok. 120 listów)6. Nowy
rodzaj audycji wprowadzi³ historyk Jerzy Majchrzak, prezentuj¹cy dzieje Ziemi

1 - Gra¿yna Walkowiak, Rozmowa Jubileuszowa [z A. Bia³kowskim] - audycja radiowa, [w:] Archiwum Radia Zachód FT/1292/98.
2 - K. Rutkowski, Z dziejów Polskiego Radia...., opr. cyt., s. 78.
3 - Raport powsta³ w oœrodku Informacji Analiz i Prognoz Politycznych przy KW PZPR w Zielonej Górze. Archiwum Pañstwowe
w Wilkowie, teczka 61/VIII/22-2, k. 7.
4 - K. Rutkowski, Z dziejów Polskiego Radia..., opr. cyt., s. 77.
5 - Gra¿yna Walkowiak, Rozmowa Jubileuszowa, aud. cyt. Reporterka w trakcie wywiadu zaznacza jednak, ¿e ówczesny szef
redakcji informacyjnej sam ,,du¿o kreœli³’’ w dziennikarskich materia³ach.
6 - A. Steci¹g, 40 lat Rozg³oœni...., s. 90. W 1999 r. w obronie sta³ej pory nadawania audycji Antenowe Listy opublikowano list
otwarty przedstawicieli kilku œrodowisk powiatu ¿arskiego. ,,Przegl¹d Wschodnio -£u¿ycki’’ 1999, nr 6-7, s. 2.
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Lubuskiej w formie dziesiêciominutowych pogadanek i nagrywanych w plenerze
audycji paradokumentalnych. Lata osiemdziesi¹te przynios³y tak¿e rozwój
reporta¿u radiowego. Dziennikarze z Zielonej Góry czêsto prezentowali swoje
materia³y na falach Programu III. Tadeusz Cegielski relacjonowa³ w programie
centralnym miêdzynarodowe imprezy sportowe (w tym Igrzyska Olimpijskie),
by³ autorem audycji ,,Cztery pory roku’’. Irena Linkiewicz zdoby³a kilka
presti¿owych nagród w ogólnopolskich konkursach reporta¿u radiowego.
Liczne nagrody w konkursach krajowych zdobyli tak¿e: Maciej Szafrañski,
Jolanta B³aszczyk, Konrad Stanglewicz, Krzysztof Rutkowski - ta grupa
powszechnie uwa¿ana by³a za kontynuatorów ,,Zielonogórskiej szko³y
reporta¿u’’.
W styczniu 1989 r. zmar³ redaktor naczelny zielonogórskiej rozg³oœni.
Szefem radia zosta³ Tadeusz Krupa, a jego zastêpc¹ Krzysztof Rutkowski.
W okresie pierwszej wolnej kampanii wyborczej w 1989 r. zielonogórska
rozg³oœnia by³a jedynym publicznym œrodkiem przekazu na Ziemi Lubuskiej,
w którym zgodnie z umowami Okr¹g³ego Sto³u, strona solidarnoœciowoopozycyjna mia³a w³asny program. Realizowa³ go Konrad Stanglewicz na
zlecenie Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarnoœæ’’ w Zielonej Górze1. Po
wyborach do pracy przywrócono E. Mincera i E. Matuszewskiego.
Wraz ze zmianami ustrojowymi w Polsce rozpocz¹³ siê okres dynamicznego
rozwoju œrodków spo³ecznej komunikacji, który nie omin¹³ tak¿e Ziemi
Lubuskiej. W 1990 r. Rozg³oœnia Polskiego Radia w Zielonej Górze nadawa³a
osiem godzin dziennie, rok póŸniej 12 godzin, a od 1 stycznia 1992 r. ju¿
ca³odobowo. W paŸdzierniku 1993 r. rozg³oœnia uruchomi³a w³asn¹ siedzibê
w Gorzowie Wlkp. Pierwszym kierownikiem gorzowskiego oddzia³u by³a
Izabela Patek, a od 1998 r. jest nim Jan Delijewski2. W redakcji pracowa³o
ok. 70 osób, w tym 25 dziennikarzy. Ok. 50 osób wspó³pracowa³o z radiem
jako korespondenci. W funkcjonowaniu rozg³oœni rozpoczê³y siê zmiany, które
mo¿na okreœliæ mianem rewolucji. Dotyczy to zarówno spraw organizacyjnych,
finansowych, jak i programowych oraz warsztatowych. Zasadnicz¹ spraw¹ by³o
rozstrzygniêcie kwestii w³asnoœciowych. W grudniu 1993 r. zielonogórska
Rozg³oœnia Regionalna zosta³a przekszta³cona w spó³kê akcyjn¹ skarbu
pañstwa kontrolowan¹ przez piêcioosobow¹ Radê Nadzorcz¹. 1 stycznia 1994
r. Tadeusz Krupa zosta³ prezesem, a Krzysztof Rutkowski i Anna Skotnicka
cz³onkami zarz¹du. Od tego te¿ dnia nazwa przedsiêbiorstwa brzmia³a: Polskie
Radio Regionalna Rozg³oœnia w Zielonej Górze, Radio ,,Zachód’’ S.A.3 Jeszcze

1 - Rozmowa z K. Stanglewiczem, 24 maja 2000 r.
2 - Aleksandra Pezda, Portret Radia ,,Zachód’’, ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1995, nr 5, s. 40-41. Tak¿e: ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr
99, s. 1; R: 1998, nr 195, s. 5.
3 - Jak pisze w swoich wspomnieniach K. Rutkowski nazwa ,,Zachód’’ powsta³a po to, aby zneutralizowaæ antagonizmy
gorzowsko-zielonogórskie.
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Zespó³ redakcyjny zielonogórskiej rozg³oœni. Zdjêcie wykonano ok. roku 1991.

przed t¹ zmian¹, wraz z pojawieniem siê zasad wolnego rynku, rozg³oœnia
musia³a rozpocz¹æ samodzielne zdobywanie œrodków finansowych poprzez
emisjê reklam. W og³oszeniach dominowa³y wielkie firmy sprzedaj¹ce œrodki
czystoœci, samochody, kosmetyki i napoje. Lokalne og³oszenia by³y w zdecydowanej mniejszoœci. Nadal te¿ wp³ywy z abonamentu stanowi³y wiêkszoœæ
dochodów przedsiêbiorstwa1. Z kolei zmiany programowe przeprowadzane
w rozg³oœni zwi¹zane by³y przede wszystkim ze stopniowym zwiêkszaniem
udzia³u programów ,,na ¿ywo’’, a tak¿e z jednoznacznym zerwaniem
z politycznym uzale¿nieniem2.
Nowy nadajnik umo¿liwia³ odbiór radia w promieniu do ok. 100 km, ale nie
by³a to jedyna nowinka techniczna z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Tak jak
w ca³ej Polsce radiowcy z Zielonej Góry zmienili wyposa¿enie redakcji,
wprowadzaj¹c nowoczesny sprzêt elektroniczny, studio emisyjne zosta³o w pe³ni
skomputeryzowane, zamiast tradycyjnego ciêcia taœmy reporterzy musieli
1 - W 1994 r. redaktor naczelny ocenia³ szacunkowo miesiêczne wp³ywy z reklam na ok. 0,5 mld. z³. Podawa³ te¿, ¿e wp³ywy
z reklam i abonamentu stanowi¹ pó³ na pó³ dochód radia. Z kolei ,,Gazeta Zachodnia’’ (1996, nr 133, s. 2) informowa³a, ¿e
abonament pokrywa 80 proc. kosztów funkcjonowania tej rozg³oœni. Patrz tak¿e: ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr 87, s.
4 i ,,Gazeta Lubuska’’ 1994, nr 242, s. 4.
2 - W wspomnieniach radiowców zebranych przez A. Steci¹ga (s. 94) pojawia siê motyw ,,zaskoczenia’’ wolnoœci¹: W nas tkwi³y
potê¿ne bariery, jeszcze przez d³ugi czas kole¿anki i koledzy przychodzili do mnie i pytali: A co ja mam robiæ? A jaki tytu³ ma
mieæ moja audycja? A jaka jest polityka Rozg³oœni wobec np. koœcio³a?
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nauczyæ siê komputerowej obróbki materia³u. W radiowej taœmotece
zewidencjonowano komputerowo 6 tys. p³yt kompaktowych oraz kilkaset taœm
magnetofonowych, na których znajdowa³o siê ok. 17 tys. utworów.
Tym zasadniczym zmianom towarzyszy³y inne, drobne udoskonalenia, które
w istocie prowadzi³y do ci¹g³ego przekszta³cania radiowej ramówki. W 1995
r. program wygl¹da³ nastêpuj¹co: Radioporanek 6.05-9.00 - informacje,
zapowiedzi wydarzeñ dnia. Bazar 9.05-10.00 - informator rynkowy, biznes
finanse, sprawy konsumenckie. Radioteraz 10.05-14.00 - korespondencje
z regionu, z kraju i ze œwiata, przegl¹d prasy, ,,gor¹ce’’ reporta¿e, telefoniczne
rozmowy ze s³uchaczami ,,na ¿ywo’’’, konkursy, humor, muzyka. Odloty
14.05-15.00 - audycja m³odzie¿owa. Popo³udnie z nami 16.20-18.55 - radiowe
podsumowanie dnia, informacje, korespondencje, dyskusje w studiu, telefony.
Radiowieczór 20.00-22.00 - program literacki, refleksyjny, wzbogacony
odpowiedni¹ muzyk¹. ,,Nocne Marki’’ 23.05-6.00 - wiadomoœci, przeboje.
Ponadto du¿¹ popularnoœci¹ wœród m³odych s³uchaczy cieszy³y siê cotygodniowe
programy: magazyn ,,Spoko, spoko’’ nadawany w godz. 16.20-17.00, lista
przebojów ,,Gor¹ca trzydziestka’’ w godz. 18.05-22.00 i niedzielne ,,Radio
Skorumpowanych Ortodoksów’’1.
Reporterzy Radia Zachód podtrzymali te¿ tradycjê sukcesów odnoszonych
na konkursach krajowych i zagranicznych. W 1992 r. Marek Zgaiñski zosta³
laureatem nagrody ogólnopolskiego konkursu na reporta¿ ,,Polska’92’’, dwa
lata póŸniej otrzyma³ nagrodê w konkursie Pfonuorgia Nova’94 organizowanym
we Francji2.
W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych badania wskazywa³y, ¿e Radia Zachód
s³ucha ok. 70 proc. mieszkañców obszaru, na którym emitowany by³ program.
Na drugim miejscu by³ Program I PR z 40 procentami3. Od pocz¹tku 1994 r.
zielonogórska rozg³oœnia utrzymywa³a wspó³pracê z Ostdeustscher Rundfunk
Antenne Brandenburg, organizuj¹c m.in. coroczne festyny. Wspó³praca ta
nawi¹zywa³a do pierwszych kontaktów radiowców polskich i niemieckich
(NRD) maj¹cych miejsce w latach osiemdziesi¹tych, a tak¿e do pierwszych
kontaktów z amerykañsk¹ stacj¹ radiow¹ w Berlinie Zachodnim RIAS 2. Na
prze³omie 1998 i 1999 r. w zielonogórskiej rozg³oœni powo³ano odrêbn¹
Redakcjê Problematyki Polsko - Niemieckiej. W jej ramach raz w tygodniu
w wymiarze 50 minut nadawano magazyn ,,Z obu stron Odry’’.
Na Ziemi Lubuskiej pojawi³y siê te¿ konkurencyjne rozg³oœnie: na po³udniu
o s³uchaczy walczy³o Radio EL z Legnicy, na pó³nocy Radio Szczecin, na
wschodzie rozg³oœnie poznañskie. W Gorzowie powsta³y dwie niezale¿ne

1 - Radio Zachód, ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1995, nr 7-8, s. 42.
2 - ,,Zielonogórska Gazeta Nowa’’ 1992, nr 10, s. 5.
3 - Lech Malinowski, Co s³ychaæ w Radiu Zachód, ,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’, 1995, nr 20, s. 1,7.
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rozg³oœnie radiowe, w Zielonej Górze oddzia³y Radia Plus i Radia S oraz
studenckie Radio Index. Ponadto swoje nadajniki na tym terenie uruchomi³y
te¿: Radio Maryja, Radio Zet, Radio WAWA i ogólnopolska sieæ krakowskiej
rozg³oœni RMF FM. W zmaganiach z konkurencj¹ Radio Zachód odpowiedzia³o
uruchomieniem w sierpniu 1995 r. Radia Zielona Góra nadaj¹cego na odrêbnej
czêstotliwoœci 97,1, z w³asnym programem miejskim. Umo¿liwi³o to zwiêkszenie
czasu antenowego Radia Zachód dla informacji z Gorzowa, gdzie s³uchalnoœæ
zielonogórskiej rozg³oœni spad³a z 37 do 8 proc.1 Aby utrzymaæ s³uchaczy,
redakcja rozbudowa³a dzia³ terenowy, organizuj¹c dla swoich korespondentów
z miast regionu lubuskiego sta³e dy¿ury telefoniczne. Przygotowane w ten
sposób informacje z terenu emitowano na ¿ywo w audycji ,,Dzieñ z Radiem
Zachód’’ (godz. 10.00-14.00)2. Jednoczeœnie rozpoczêto inwestycje obejmuj¹ce
stworzenie radioliniowej ³¹cznoœci z Gorzowem, budowê nowego nadajnika
i ulepszenie studia emisyjnego3.
Sposobem na pokonanie konkurencji w walce o s³uchacza by³o tak¿e
organizowanie akcji promocyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
Zielonogórska rozg³oœnia sponsoruje koncerty Letniej Akademii Muzycznej
w ¯aganiu, Ma³ej Akademii Jazzu w Gorzowie, Festiwalu Muzyki Klasycznej
,,Wschód-Zachód’’ w Zielonej Górze, wspó³pracuje z Teatrem Lubuskim
i Filharmoni¹, obejmuje medialny patronat nad wieloma imprezami i akcjami.
W 1995 r. we wspó³pracy z wojewod¹ zielonogórskim Radio Zachód wydawa³o
,,Zielonogórski Informator Kulturalny’’. Dzia³ania te przynios³y rozg³oœni
po¿¹dane efekty marketingowe. W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
wzros³a dynamika przychodów z reklam (w 1998 r. o 37 proc. w porównaniu
z 1997 r.), uzyskano wysokie wskaŸniki sprzeda¿y, maj¹tku, kapita³u i bie¿¹cej
p³ynnoœci finansowej. Mimo pog³êbiaj¹cego siê spadku dochodów z abonamentu, zyskownoœæ rozg³oœni wzros³a. Utrzymano pozycjê lidera w regionie (45
proc. w 1998 r., z tego 14 proc. - lokalny program Radia Zielona Góra) i w kraju
(11 miejsce wœród 157 stacji radiowych), mimo ¿e wzrost liczby konkurencyjnych
rozg³oœni zmniejszy³ procentowy udzia³ Radia Zachód w rynku odbiorców,
a tak¿e zniwelowa³ ró¿nice miêdzy konkuruj¹cymi ze sob¹ stacjami4. W regionie
gorzowsko-zielonogórskim Radio Zachód by³o drugim po ,,Gazecie Lubuskiej’’
(ok. 650 tys. czytelników) œrodkiem przekazu, liczbê jego s³uchaczy oceniano
na ok. 400 tys. osób.
W 1998 r. nowa Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia³a dzia³alnoœæ zarz¹du.
Jego sk³ad nie uleg³ zmianie. W Filharmonii Zielonogórskiej zorganizowano

1 - W 1996 r. 55 proc. serwisów informacyjnych Radia Zachód pochodzi³o z Gorzowa. Nie zagospodarowane fale, ,,Gazeta
Zachodnia’’ z 16 lutego 1995 r. oraz R: 1996, nr 132, s. 2.
2 - Dorota Ptak, O mówieniu przez radio, ,,Dwutygodnik Szprotawski’’ 1997, nr 7, s. 5.
3 - Agnieszka Stawiarska, G³oœniej w eterze, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 133, s. 2.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 122, s. 6. ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 46, s. 2.
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przygotowania do emisji jesieni¹ 2000 r. lokalnego programu informacyjnego,
odbieranego w promieniu ok. 30 km1.
W strukturze organizacyjnej rozg³oœni podstawow¹ rolê spe³nia³y poszczególne redakcje. Redakcja Informacji (kierownik: Andrzej Karpiñski)
opiera³a siê w du¿ej mierze na serwisach nasyconych wypowiedziami ,,na
¿ywo’’. S³uchacze szczególnie wysoko oceniali szybkoœæ i sprawnoœæ informacji
z regionu oraz z kraju i ze œwiata2. Redakcja Informacji oprócz wiadomoœci
emitowanych o ka¿dej pe³nej godzinie szeœciokrotnie w ci¹gu doby nadawa³a
Aktualnoœci Regionalne oraz piêciokrotnie informacje Moto-Radio. W sobotê
wydanie magazynowe zaczyna³o siê o 12.15, a w niedzielê Redakcja Informacji
podsumowywa³a wydarzenia ostatnich siedmiu dni.
Redakcja Publicystyki zosta³a utworzona w 1998 r. i wkrótce sta³a siê
najwiêksz¹ komórk¹ organizacyjn¹ radia, zarówno pod wzglêdem liczby

1 - Artur £ukasiewicz, A na Zachodzie lec¹ lata, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 221, s. 2.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 254, s. 6. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 102, s. 3; R: 1999, nr 68, s. 4.
3 - Dziennikarz multimedialny, ,,Gazeta Lubuska’’ z 6 marca 2000 r. Ludwik I. Lipnicki, Maciej Zdziarski dziennikarzem Roku,
,,Gazeta Nadnotecka’’ 2000, nr 2, s. 4.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 52, s. 4; ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 100, s. 3.

1 - Charakterystyka programu Radia Zachód S.A. na tle ustawowej misji radia publicznego, s. 2. (dalej: Charakterystyka....).
Maszynopis raportu zarz¹du za 1999 r., udostêpniony autorowi dziêki uprzejmoœci Tadeusza Krupy i Krzysztofa
Rutkowskiego. Tak¿e: Zmiany w eterze, ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 157, s. 3.
2 - Charakterystyka..., s. 4. Autorzy raportu powo³uj¹ siê na badania prowadzone przez zielonogórsk¹ WSP, w których szybkoœæ
i sprawnoœæ podawanych przez radio informacji potwierdzi³o ok. 80 proc. respondentów.

(zdjêcie W. Olszewski, 1999 r.)

uroczysty koncert z okazji 45-lecia rozg³oœni1. Od tego roku zmieni³a siê te¿
ramówka radiowa, któr¹ teraz uk³adano wed³ug tzw. bloków: porannego
(pierwszym kierownikiem bloku zosta³ Ryszard Malitowski), po³udniowego
(Cezary Galek), popo³udniowego (Gra¿yna Walkowiak). Praca dziennikarzy
zorganizowana by³a w czterech redakcjach: publicystycznej - kierownik Konrad
Stanglewicz, informacyjnej - Andrzej Karpiñski, muzycznej - Eugeniusz
Banachowicz, kulturalnej - Czes³aw Markiewicz.
Obok audycji z wieloletni¹ tradycj¹, takich jak np. satyryczne ,,Saldo’’,
pojawi³y siê te¿ nowe, m.in. program religijny ,,Œlady Boga’’ prowadzony przez
ks. Zbigniewa Stekiela. Reporterzy radia zdobywali kolejne nagrody: Irena
Linkiewicz w 1998 r. otrzyma³a nagrodê specjaln¹ na Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Twórczoœci Radiowej w dziedzinie reporta¿u i dokumentu a w roku nastêpnym
wraz z Agnieszk¹ Dobosiewicz, W³odzimierzem Nowakiem i Cezarym Galkiem
znalaz³a siê w gronie najlepszych reporterów w konkursie og³oszonym przez
,,Gazetê Wyborcz¹’’ i radiow¹ ,,Trójkê’’2. Obok radiowców z d³ugim sta¿em
nagrody zdobywali tak¿e m³odzi dziennikarze. Jednym z najbardziej utalentowanych radiowców m³odego pokolenia by³ Maciej Zdziarski, który maj¹c 21
lat zosta³ Dziennikarzem Roku 1999 w wyborach organizowanych przez lubuski
oddzia³ SDP3.
W 1998 r. w Radio Zachód pracowa³y 94 osoby, w tym 38 dziennikarzy,
6 realizatorów i 6 pracowników technicznych. Liczba wspó³pracowników
kszta³towa³a siê na poziomie 70 osób (g³ównie licealistów, studentów). Radio
mia³o swoich korespondentów w ka¿dym mieœcie powiatowym, w miejscowoœciach turystycznych i wypoczynkowych, na przejœciach granicznych, w garnizonach wojskowych. Z redakcj¹ wspó³pracowa³o ok. 60 dziennikarzy z kraju
i z zagranicy. Rocznie powstaje tu 50 godzin reporta¿y, 80 godzin s³uchowisk
i monta¿y literackich. W grupie wielokrotnie nagradzanych dziennikarzy s¹:
Irena Linkiewicz, Gra¿yna Walkowiak, Marek Zgaiñski, Cezary Galek, Maciej
Zdziarski. Radiowcy ci zapraszani s¹ na festiwale sztuki radiowej do Francji,
Szwajcarii, na Wêgry oraz do W³och na s³ynny festiwal Prix Italia. Ich materia³y
pojawiaj¹ siê w radiowej ,,Trójce’’4. W 1999 r. po kilku latach zabiegów Radio
Zachód otrzyma³o przydzia³ czêstotliwoœci dla Gorzowa. Do tej pory jemio³owski
nadajnik rozg³oœni z trudem przebija³ siê w eterze, maj¹c w tym rejonie
konkurencjê w postaci nadajników ma³ych rozg³oœni komercyjnych. Radio
Zachód po otrzymaniu czêstotliwoœci zakupi³o w Gorzowie budynek przy ul.
Warszawskiej 131 z przeznaczeniem na siedzibê redakcji i rozpoczê³o

Gorzowski zespó³ Radia Zachód. Od lewej stoj¹: Jan Delijewski, Ryszard Rachlewicz, Agnieszka
Dobosiewicz, Marek Kantczak. Siedz¹ od lewej: Anna Trociñska, Zbigniew Bodnar, Izabela Patek.
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pracowników jak i zakresu tematycznego. Pierwszym kierownikiem by³ Konrad
Stanglewicz, po kilku miesi¹cach zast¹pi³ go Krzysztof Bu³ag. Redakcja
przygotowuje audycje dzieciêce i m³odzie¿owe1, programy spo³eczno -kulturalne2, ekonomiczne3. Redakcja Publicystyki przygotowuje tak¿e audycje poradnicze z ró¿nych dziedzin, dla hobbystów, majsterkowiczów, gospodyñ, podró¿ników, dzia³aczy lokalnych oraz organizuje imprezy otwarte. W 1999 r. by³o to
,,Kuku³kowe Studio Piosenki’’ i festyn dla dzieci zorganizowany 1 czerwca.
Radiowa Redakcja Literacka, pracuj¹ca pod kierunkiem Czes³awa Markiewicza, zajmuje siê promocj¹ literatury regionalnej oraz œledzi najwa¿niejsze
wydarzenia literackie w kraju i za granic¹. Tu powstaj¹ programy: ,,Notatnik
kulturalny’’, ,,Spotkania z Muzami’’, ,,Salon kultury’’, ,,Radiowe ksi¹¿ki
poetyckie’’. W ramach dzia³alnoœci redakcji w ,,Nocnych Markach’’ emitowane
s¹ gawêdy Micha³a Kaziowa ,,S³ucham wiêc jestem’’.
Redakcja Muzyczna (kierownik Eugeniusz Banachowicz) zajmuje siê nie
tylko opraw¹ muzyczn¹ pasm i bloków programowych, ale przygotowuje
równie¿ w³asne audycje adresowane do ró¿nych grup odbiorców. Jej
dziennikarze obs³uguj¹ wiele krajowych i zagranicznych koncertów. W 1999
r. obok tradycyjnych ju¿ audycji takich jak ,,Muzyczny wieczór’’, ,,Nie tylko
Rock’’, ,,Gramofon’’, ,,Piosenki z myszk¹’’ i in., pojawi³y siê tak¿e nowe:
,,Muzyczne nowoœci’’, ,,To mi graj’’ (piosenki na telefon), ,,Muzyka wiatrem
niesiona’’ (m.in. muzyka ludowa), ,,Klubowe granie’’ (muzyka techno), ,,Klasyka
w Polsce’’ (informacje o wydarzeniach muzycznych w kraju).
Studio Reporta¿u powsta³o w 1998 r. Jego pierwszym kierownikiem by³a
Irena Linkiewicz, która za swe reporta¿e zdoby³a najwiêcej spoœród lubuskich
radiowców najbardziej presti¿owych nagród krajowych i zagranicznych.
Reporta¿e nadawane w pasmach dziennych we wtorki i czwartki oraz w dwie
niedziele w miesi¹cu nawi¹zuj¹ do najlepszych tradycji reporta¿owych w historii
zielonogórskiej rozg³oœni. Rozwój techniki umo¿liwi³ zastosowanie formu³y
otwartej anteny po emisji ka¿dego reporta¿u.
Poza sta³ymi redakcjami rozg³oœnia tworzy te¿ pasma programowe, czyli
sta³e kilkugodzinne odcinki programu prowadzone przez doœwiadczonych
dziennikarzy, którzy jednoczeœnie ustalaj¹ merytoryczn¹ treœæ programu, maj¹c
do dyspozycji oddzielny bud¿et. W tygodniu, oprócz trzech takich wielogodzinnych pasm, emitowane s¹ jeszcze dwa weekendowe. W 1999 r. Rozg³oœnia
emitowa³a nastêpuj¹ce pasma: ,,Poranny Kurier Radia Zachód’’, ,,Dzieñ
z Radiem Zachód’’, ,,Popo³udniówka Radia Zachód’’. Odrêbny charakter
mia³o pasmo sportowe.
1 - S¹ to audycje: ,,Kuku³ka’’, ,,M³odzie¿owy Magazyn Komputerowy’’, ,,Kwadrans na pi¹tkê’’, ,,SOS’’, ,,Spoko, spoko...’’.
2 - ,,Poranny goœæ Radia Zachód’’, ,,Spiêcia’’ (telefony od s³uchaczy), ,,Lubuskie Forum’’ (wydarzenia tygodnia komentowane
przez parlamentarzystów).
3 - Audycje: ,,Bazar’’, ,,Rolnicze to i owo’’ oraz porady podatkowe, ubezpieczeniowe i emerytalne.
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Jak wiêkszoœæ redakcji równie¿ Radio Zachód du¿o czasu i œrodków
poœwiêca³o na w³asn¹ promocjê, organizuj¹c koncerty, festiwale, recitale,
spotkania z wybitnymi artystami, patronuj¹c imprezom sportowym i rekreacyjnym. Coroczny kalendarz imprez rozpoczyna fina³ Orkiestry J. Owsiaka. Wiele
z nich radiowcy organizuj¹ we wspó³pracy z Teatrem Lubuskim. W 1999 r. by³
to plebiscyt na najpopularniejszego aktora, ,,Noc poetów’’ - omówienie ksi¹¿ek,
spotkania z artystami i zespo³ami. Ponadto radio by³o patronem medialnym
kilkunastu sztuk wystawianych w Teatrze Lubuskim. W Zielonej Górze,
Gorzowie Wlkp., G³ogowie oraz kilku innych miastach regionu radio by³o
organizatorem lub wspó³organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych.
W 1999 r. szczególne znaczenie mia³a trwaj¹ca przez kilka miesiêcy akcja
,,Lubuskie powiaty czyli poznajmy siê bli¿ej’’ zwi¹zana z nowym kszta³tem
granic administracyjnych regionu. W £agowie zorganizowano te¿ ,,Ogólnopolskie Warsztaty Reporterów Radiowych £agów’99’’1.
Po ustaleniu spraw w³asnoœciowych w 1993 r. sytuacja prawna radia nie
uleg³a zasadniczej zmianie. W maju 2000 r. wybrano cz³onków Rady Nadzorczej
na kolejn¹ kadencjê. Wyboru dokonuje KRRiT (czterech cz³onków) i Minister
Skarbu Pañstwa (jednego cz³onka), sk³ad Rady jest odzwierciedleniem
aktualnych uk³adów politycznych istniej¹cych we w³adzach centralnych.
W wyborach kandydatów w 2000 r. przewagê mieli zwolennicy Sojuszu Lewicy
Demokratycznej2. Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej zosta³ Wojciech Ja¿d¿ewski.
Wed³ug danych z pierwszej po³owy 2000 r. oko³o trzy czwarte dochodów
rozg³oœni pochodzi z abonamentu, resztê stanowi¹ wp³ywy z reklam3. Ich
zdobywaniem zajmuje siê przede wszystkim Reklamowa Agencja Radiowa
,,Mega’’ - g³ówny partner reklamowy Radia Zachód, maj¹cy sw¹ siedzibê
w budynku rozg³oœni. W ostatnich badaniach s³uchalnoœci prowadzonych na
prze³omie 1999 r. i 2000 r. (dane w nawiasie) w woj. lubuskim na pierwszym
miejscu by³o Radio RMF FM - 31 proc. (48,5), na drugim Radio Zet - 28
proc.(42,8) , na trzecim Polskie Radio Program I - 26,5 proc. (30,9), na
czwartym Radio Zachód SA - 25,6 proc. (20,5), na pi¹tym Polskie Radio
Program III - 19.6 proc. (12,7)4. Zgodnie z decyzj¹ KRRiT dotycz¹c¹ wszystkich
rozg³oœni, od 1 stycznia 2000 r. Radio Zachód zrezygnowa³o z dotychczasowego
ni¿szego pasma czêstotliwoœci 69,14 MHZ, na którym nadawano od 1975 r.

1 - Szczegó³owe wyliczenie imprez z 1999 r. zajmuje piêæ stron raportu zarz¹du. Charakterystyka..., opr. cyt., s. 27-31.
2 - O kulisach wyborów pisa³ na ³amach ,,Gazety Zachodniej’’ Artur £ukasiewicz: Radiowe podchody (nr 107, s. 1), Mia³o byæ
w lewo, jest w prawo (nr 122, s. 1). Autor sugerowa³, ¿e o atrakcyjnoœci funkcji cz³onka Rady Nadzorczej decydowa³a wysoka
dieta (2 tys. z³) oraz mo¿liwoœæ wp³ywania na dzia³alnoœæ zarz¹du radia.
3 - Rozmowa z redaktorem naczelnym, 12 czerwca 2000 r.
4 - ,,Press’’, 1999, nr 12, s. 89; R: 2000, nr 5, s. 96. Radio Zielona Góra 97,1 FM w 1999 r. mia³o szóste miejsce i udzia³
w wysokoœci 16,1 proc.
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2. Radio Plus
Radio Gorzów Plus. W paŸdzierniku 1990 r., po podpisaniu porozumienia
miêdzy Episkopatem i Ministerstwem £¹cznoœci o przyznaniu czêstotliwoœci
dla koœcielnych rozg³oœni radiowych Kuria Gorzowska wyst¹pi³a z pismem
o przyznanie takich czêstotliwoœci dla Gorzowa, Zielonej Góry, Pi³y, G³ogowa,
¯agania. Poszukiwaniem koncepcji organizacyjnej i programowej dla projektowanej rozg³oœni zajmowali siê ks. kanclerz Mieczys³aw Marszalik i ks. Jan
Pawlak. W czerwcu 1992 r. podczas spotkania ks. bp. Józefa Michalika
z wojewod¹ gorzowskim Zbigniewem Puszem ustalono, ¿e do tej inicjatywy
przy³¹czy siê Urz¹d Wojewódzki1. W tym samym czasie nad udzia³em w spó³ce
radiowej debatowa³ samorz¹d miasta Gorzowa. Na pierwszej sesji 10 czerwca
1992 r. mówi³o siê o 10 udzia³ach o ³¹cznej wartoœci 100 mln z³. Tydzieñ
póŸniej przeg³osowano koncepcjê wykupienia udzia³ów za po³owê tej sumy.
Wniosek z³o¿ony przez Zarz¹d Miasta popar³o 22 radnych, przy szeœciu
wstrzymuj¹cych siê i jednym g³osie przeciwnym2.
Rejestracja spó³ki nast¹pi³a 31 sierpnia 1992 r. w S¹dzie Rejonowym
w Gorzowie Wlkp. Udzia³owcami byli: Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska,
która wykupi³a 5 udzia³ów, choæ pocz¹tkowo zamierza³a (podobnie jak Urz¹d
Miejski) zainwestowaæ w dziesiêæ. Najwiêkszym udzia³owcem zosta³ Urz¹d
Wojewódzki (17 udzia³ów), który gotówk¹ wniós³ do spó³ki 80 mln z³, a 90
mln z³ w formie aportu czynszowego za jeden rok. Pozostali udzia³owcy mieli
prawie identyczn¹ liczbê udzia³ów: Urz¹d Miejski (5), Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich (4), Towarzystwo Przyjació³ KUL reprezentowane przez Jana
Pasierbowicza (5), Anna Waleñska-M³ynarczyk (5). Dwie ostatnie osoby zby³y
póŸniej swoje udzia³y na rzecz Towarzystwa Przyjació³ KUL. Kapita³ za³o¿ycielski
spó³ki wynosi³ 410 mln z³, co jak na tak¹ inwestycjê nie by³o sum¹ du¿¹3.
W listopadzie kapita³ zak³adowy podniesiono do 550 mln z³., sprzedaj¹c piêæ
udzia³ów Gorzowskiemu Bankowi Spó³dzielczemu i dziewiêæ Parafii Œw.
Maksymiliana Kolbe w Gorzowie Wlkp.4
We wrzeœniu powo³any zosta³ zarz¹d radia w sk³adzie: ks. Jan Pawlak,
Miros³aw Marcinkiewicz i Miros³aw Czubieniak - 33-letni dyrektor radia,
1 - Marek Broda, I rocznica Radia Gorzów, ,,Aspekty’’ 1993, nr 12, s. 28.
2 - Zbigniew ¯mijewski, Audycja kontrolowana, ,,Gazeta Lubuska’’ 1993, nr 42, s. 7
3 - Andrzej W³odarczak, Radio Gorzów ju¿ nadaje, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1992, nr 43, s. 9. Prawdopodobnie inicjatorzy
przedsiêwziêcia liczyli na dalsze dotacje udzia³owców. Dowodem na to mo¿e byæ pismo o dofinansowanie radia skierowane
pod koniec 1992 r. do zarz¹du miasta. Patrz: Z. ¯mijewski, Audycja..., opr. cyt.
4 - W 1995 r. A. Waleñska-M³ynarczyk sprzeda³a udzia³y Parafii NMP Królowej Polski z G³ogowa. (Na podstawie informacji
uzyskanej od ks. H. Wojnara)
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z wykszta³cenia in¿ynier mechanik z praktyk¹ zawodow¹ w zagranicznej firmie
i we w³asnym przedsiêbiorstwie. Na stanowisko redaktora naczelnego zarz¹d
powo³a³ Wies³awa Antosza*. W oœmioosobowej radzie programowej znalaz³y
siê trzy osoby duchowne, dwóch pracowników banku spó³dzielczego i dyrektor
Marcinkiewicz z Urzêdu Wojewódzkiego. Studio radiowe rozpoczê³o pracê na
pocz¹tku paŸdziernika w gmachu Urzêdu Wojewódzkiego, na czternastym
piêtrze, w pomieszczeniach o powierzchni 100 m kw. Na dachu budynku
zamontowano antenê nadawcz¹ o mocy 100 W i zasiêgu ok. 20 km. Profesjonalny
sprzêt zakupiono od poznañskiego Radia Merkury, natomiast dyrekcja Stilonu
wyrazi³a zgodê na wykorzystanie urz¹dzeñ zak³adowej rozg³oœni do nagrywania
reklam na potrzeby radia. Pierwsza próbna emisja nast¹pi³a 16 paŸdziernika
1992 r., w czternast¹ rocznicê pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II1.
Radio nadawa³o ca³¹ dobê. W godzinach 6.00-22.00 emitowane by³y audycje
w³asne, przez pozosta³e osiem godzin za poœrednictwem anteny satelitarnej
retransmitowano zagraniczne programy muzyczne. Wed³ug oceny redaktora
naczelnego muzyka stanowi³a 70 proc. czasu ogólnej emisji. Zdaniem
recenzentów to w³aœnie muzyka stanowi³a najsilniejszy punkt radiowego
programu2, szczególnie zaœ ,,Gorzowska Lista Przebojów’’ nadana po raz
pierwszy 8 listopada 1992 r. przez Miros³awa Rostkowskiego i Jaros³awa
£ukowskiego3. O wiele krytyczniej oceniano rozmowy prowadzone na antenie
radia z politykami (g³ównie z ZChN)4. Serwis informacyjny przygotowywano
pocz¹tkowo samodzielnie, w latach 1993-95 korzystano z gotowego materia³u
zakupionego z krakowskiego Radia RMF. Nastêpnie zakupiono serwis BBC,
a na prze³omie lat 1997/98 prezentowano w³asne wiadomoœci. Od lipca 1998
r. radiowy serwis radiowy pochodzi³ z Radia Plus. W pierwszej fazie rozwoju
radio musia³o z koniecznoœci opieraæ siê na amatorach. Ogó³em zatrudnionych
by³o ok. 30 osób, z czego zespó³ redaktorów i lektorów liczy³ 15 osób w wieku
od 16 do 40 lat. Wœród nich kilka osób mia³o doœwiadczenia radiowe ze studiów
lub zajmowa³o siê prezenterk¹ dyskotekow¹. Ju¿ w trakcie funkcjonowania
rozg³oœni organizowano szkolenia z zakresu techniki oraz pod k¹tem
g³osowo-artykulacyjnym.
Od pocz¹tku dopatrywano siê du¿ych wp³ywów koœcio³a w rozg³oœni. Udzia³
w³adz koœcielnych w spó³ce mia³ gwarantowaæ zgodnoœæ audycji z moralnoœci¹

1 - ,,Gazeta Nowa’’ 1992, nr 265, s. 9.
2 - Felieton Gambrinusa, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 41, s. 20.
3 - Niezwykle pozytywn¹ prezentacjê tej audycji przedstawi³ Piotr Piotrowski w artykule Pierwsza Gorzowska (,,Gazeta Lubuska’’
1994, nr 261, s. 4), w którym opisana zosta³a m.in. wizyta znanego prezentera radiowej trójki Marka NiedŸwieckiego w Radiu
Gorzów i jego udzia³ w rocznicowym wydaniu Gorzowskiej Listy Przebojów.
4 - O tym, ¿e ,,audycje s¹ przegadane’’ i ¿e w ramówce znajduje siê za du¿o rozmów, mówi³ dyrektor Miros³aw Czubieniak
w rozmowie z dziennikark¹ ,,Ziemi Gorzowskiej’’. Patrz: Gra¿yna Cudak, Próbujemy mówiæ o sprawach Gorzowa, ,,Ziemia
Gorzowska’’ 1993, nr 11, s. 10. O trudnej sztuce dobierania sobie wspó³pracowników do rozg³oœni opowiada³ tak¿e dyrektor
M. Czubieniak w rozmowie z Janem W. Kaczmarkiem, Gorzowska ,,Gazeta Nowa’’ 1993, nr 139, s. 4.
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chrzeœcijañsk¹ i mo¿liwoœæ nadawania przez przedstawicieli koœcio³a autorskich
programów1. Problem ten wywo³ywa³ na pocz¹tku pewne emocje i sta³ siê
przyczyn¹ oceniania rozg³oœni wed³ug kryteriów politycznych. W paŸdzierniku
1993 r. ,,Gazeta Zachodnia’’ zorganizowa³a dyskusjê na ten temat w gronie
przedstawicieli kilku gorzowskich partii. Dzia³acze Unii Demokratycznej
podkreœlali fakt, ¿e Radio Gorzów jest nie tylko radiem katolickim, ale jest
przede wszystkim rozg³oœni¹ jednej partii - ZChN. Równie¿ Socjaldemokracja
RP uwa¿a³a, ¿e w radiu dyskryminuje siê ugrupowania polityczne nie zwi¹zane
z krêgami partii chrzeœcijañskich2. Z kolei wojewoda gorzowski zaprzeczy³ tezie,
jakoby Radio Gorzów by³o radiem ZChN: Praca na paœmie katolickim, to by³a
tymczasowa koniecznoœæ, ona nie determinuje charakteru Radia. [...] By radiostacja
nie by³a piracka, trzeba by³o siê oprzeæ o pasmo koœcielne. [...] Za³o¿enie by³o
by promowaæ wartoœci chrzeœcijañskie, ale to s¹ przecie¿ wartoœci uniwersalne3.
Sonda¿ przeprowadzony przez ,,Gazetê Now¹’’ wœród mieszkañców miasta,
wskazywa³ na to, ¿e s³uchacze obawiali siê zdominowania audycji przez sprawy
religijne. Szczególnie dra¿liwym punktem wielu wypowiedzi by³a sprawa ustawy
antyaborcyjnej dyskutowanej w³aœnie w parlamencie i w mediach. Katolickie
pismo ,,Aspekty’’ analizuj¹c po roku dzia³alnoœæ Radia Gorzów, na tle innych
rozg³oœni katolickich, zaszeregowa³o gorzowsk¹ stacjê pomiêdzy Radiem
Maryja (w stu procentach religijnym), a gdañskim Radiem Plus (stawiaj¹cym na
ewangelizacjê poœredni¹): Na dziœ gorzowskie Radio nadaje program, którego
ambicj¹ wydaje siê byæ dotarcie do jak najszerszych krêgów s³uchaczy, bez
koniecznoœci rezygnacji z tak zasadniczych dla katolickiego radia elementów jak
modlitwa czy rozwa¿ania religijne4. Sam redaktor naczelny rozg³oœni na pytanie
dziennikarzy: − Jakie jest Radio Gorzów? Katolickie czy publiczne?, odpowiedzia³
innym pytaniem: − Czy istnieje jakaœ sprzecznoœæ miêdzy tym co publiczne, a tym
co katolickie? Wskaza³ te¿ wiele przyk³adów godzenia kwestii katolickich
i popularnych: np. sobotni Apel Jasnogórski, który przerywa nadawan¹
wieczorem Europejsk¹ Listê Przebojów. Jednak gdy ks. Jan Pawlak poprosi³
na falach rozg³oœni o modlitwê w intencji pomyœlnoœci finansowej radia,
a w niektórych koœcio³ach wierni zaczêli siê opodatkowywaæ na ten cel, wœród
cz³onków zespo³u redakcyjnego nie wywo³a³o to pozytywnych reakcji5.
Podsumowuj¹c problem wp³ywów przedstawicieli koœcio³a na Radio Gorzów,

1 - A. W³odarczak, opr. cyt. Warunki te zosta³y zapisane w umowie spó³ki. Patrz: rozmowa z redaktorem naczelnym, ,,Gazeta
Zachodnia’’ 1994, nr 275, s. 3.
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr 20, s. 10.
3 - ,,Gazeta Nowa’’ 1992, nr 265, s. 9.
4 - ,,Aspekty’’ 1993, nr 12, s. 28.
5 - Nie potrzebujemy takiej ,,pomocy’’ - podkreœla³ zbulwersowany wyst¹pieniem ksiêdza szef radiowej reklamy. Patrz: Gra¿yna
Cudak, Próbujemy mówiæ o sprawach Gorzowa, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 11, s. 10.
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Politycy ZChN w Radiu Gorzów. Z lewej minister Jerzy Kropiwnicki, z prawej pose³ Kazimierz
Marcinkiewicz. W œrodku redaktor naczelny Wies³aw Antosz.

odnotowaæ nale¿y brak oficjalnej asystentury koœcielnej przy rozg³oœni1. Nie
ma te¿ dowodów na ingerencje (programowe, personalne, finansowe), które
wywo³a³yby naturalny w takim wypadku rezonans2. Nawet bardzo krytyczny
wobec tej rozg³oœni felietonista ,,Ziemi Gorzowskiej’’ Gambrinus analizuj¹c
roczny dorobek rozg³oœni, wskazywa³ raczej na negatywne konsekwencje
radiowych powi¹zañ politycznych ni¿ na wp³yw instytucji koœcielnych3. Zarzut
ten znajduje potwierdzenie w umowie zawartej pomiêdzy Zarz¹dem Miasta
i Zarz¹dem Radia 22 stycznia 1993 r. W zamian za prezentacjê minimum 100
programów rocznie o tematyce zwi¹zanej z funkcjonowaniem w³adz miejskich
i podleg³ych im jednostek, Zarz¹d Miasta zobowi¹za³ siê do wp³aty w ci¹gu
roku 120 mln z³. Jednoczeœnie zaznaczono, ¿e [...] tematykê programów i ich
realizacjê Radio Gorzów Spó³ka z o.o. uzgodni z przedstawicielami Zarz¹du

1 - Pierwsza robocza wizyta biskupa ordynariusza w rozg³oœni mia³a miejsce w kwietniu 1994 r. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr
92, s. 1.
2 - Znamienna jest te¿ wypowiedŸ redaktora naczelnego dla ,,Gazety Zachodniej’’ (1997, nr 42, s. 3): [...] nie wolno przenosiæ
ambony do studia radiowego. Zamiast tego trzeba wyjœæ z chrzeœcijañstwem do ludzi [...].
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 41, s. 20. Warto przy okazji zaznaczyæ, ¿e redakcja ,,Ziemi Gorzowskiej’’ wytoczy³a proces
Radiu Gorzów za odmowê wykonania umowy dotycz¹cej emisji reklamy tygodnika. Radio próbowa³o zwróciæ ,,Ziemi’’
wp³acone pieni¹dze, ale do ugody nie dosz³o. S¹d wydal wyrok nakazuj¹cy rozg³oœni emisjê reklamy, ale bez
odszkodowania na rzecz ,,Ziemi’’. Patrz: Dorota Fr¹tczak, Niemoralna ,,Ziemia’’ kontra niebiañskie radio, ,,Ziemia
Gorzowska’’ 1994, nr 2, s. 1 oraz D. Fr¹tczak ,,Wartoœci’’ z potencjometrem, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 11, s. 2.
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Miasta Gorzów [...]. Zarz¹d Miasta zastrzega sobie prawo kontroli sposobu
wykorzystania przekazywanych œrodków1. W tym czasie dochody spó³ki wynios³y
blisko jeden mld z³. (dane za okres: 1.10.1992 - 31.05.1993)2.
Od pocz¹tku audycje religijne nadawane by³y codziennie o godzinie 7.00 ,,Rozwa¿ania na dzieñ dobry’’, 12.00 - Anio³ Pañski (prowadzony pocz¹tkowo
przez ks. Witolda Andrzejewskiego, a od wrzeœnia 1993 r. przez ks. Henryka
Wojnara) i o godz. 22.00 - Modlitwa Wieczorna. W tym okresie najpopularniejsz¹
audycj¹ radia by³ ,,Kalejdoskop’’ nadawany w godz. 16.00-19.00, sprawami
kultury zajmowano siê w magazynie ,,Parnas’’ (autorka - red. Anna P³awska).
Audycje dla dzieci nadawano w soboty o godz. 12.00 (,,Vademecum ucznia’’
- red. Barbara Matusiak) i w niedzielê o godz. 10.00 (,,Têcza’’ - Barbara
Matusiak i ks. Marek Grewling). Tematykê literack¹ w radiu podejmowa³a
El¿bieta Kuczyñska (m.in. w audycji ,,W krainie gitary i pióra’’), która wspólnie
z ks. Robertem Korneckim realizowa³a tak¿e niedzieln¹ audycjê ,,Twoja
poezja’’3. Szerok¹ tematyk¹ kulturaln¹ zajmowa³a siê Anna Nowosad.
Szczególnie dobrze zosta³a przyjêta audycja ,,Cz³owiek-cz³owiekowi’’4,
prowadzona wspólnie z Górczyñskim Stowarzyszeniem Pomocy BliŸnim.
W trakcie zbierania materia³ów do tego programu pomagano przy zbiórce
darów, informowano w niej o zgubach, potrzebnych meblach, ksi¹¿kach,
o pilnym poszukiwaniu krwi.
Rok 1994 r. w historii Radia Gorzów okaza³ siê prze³omowy. Rozpoczêto
starania o przyznanie dodatkowej czêstotliwoœci w górnym paœmie, pojawi³a
siê te¿ konkurencja w postaci Radia GO, a wybory samorz¹dowe zmieni³y
uk³ad si³ politycznych w samorz¹dzie bêd¹cym jednym z udzia³owców radiowej
spó³ki. Zmieni³ siê te¿ dyrektor radia.
Starania o pozyskanie dodatkowej czêstotliwoœci zakoñczy³y siê wydaniem
przez KRRiT koncesji w dniu 18 sierpnia 1994 r. G³ówn¹ rolê w przekonywaniu
trzyosobowej komisji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odegra³ ks. Jan
Pawlak, który przedstawi³ rozg³oœniê jako otwart¹ na ludzi wierz¹cych
i niewierz¹cych5. Jesieni¹ 1994 r. ks. Pawlak odszed³ z zarz¹du spó³ki wraz
z Miros³awem Marcinkiewiczem, który pozosta³ nadal przewodnicz¹cym Rady
Nadzorczej. Nowymi cz³onkami zarz¹du zostali kolejno: ks. Henryk Wojnar*,
(od 20 paŸdziernika 1994 r. prezes spó³ki), Piotr Styczeñ, dzia³acz stilonowskiej
,,Solidarnoœci’’ i Bogus³aw Kiernicki, dziennikarz radiowy, jeden z liderów
gorzowskiego ZChN6. W ci¹gu roku liczba etatowych pracowników waha³a siê
1 - Cyt. za Zbigniew ¯mijewski, Audycja..., opr. cyt.
2 - Sprawozdanie finansowe dla potrzeb rady nadzorczej w materia³ach Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego, teczka nr 47 Radio
Gorzów 1992-95, w: Archiwum Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego (dalej: ALUW).
3 - ,,Arsena³’’ 1994, nr 1, s. 49.
4 - ,,Kurier Gorzowski’’ 1994, nr 2, s. 16.
5 - Jerzy Zysnarski, Roztrz¹sanie megaherców, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 12, s. 5.
6 - A. W³odarczak, Ruchy w Radiu Gorzów, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 22, s. 3.
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od 18 do 24, a wspó³pracowników od 22 do 32. Praca spó³ki zorganizowana
by³a w czterech dzia³ach: finansowo-ksiêgowym, techniczno-gospodarczym,
promocji i reklamy, programowo-redakcyjnym. Na pocz¹tku 1994 r. z radia
odesz³o kilku pracowników, w tym szef reklamy. W prasie pojawi³y siê
spekulacje na temat k³opotów rozg³oœni zwi¹zanych ze zwiêkszeniem czasu
antenowego na audycje religijne kosztem programu komercyjnego1. Redaktor
naczelny mówi³ jedynie o koniecznoœci doskonalenia jakoœci programów
religijnych. Podkreœla³ preferowanie na antenie takich form radiowego przekazu
jak: reporta¿, poradnictwo i informacja.
Po wyborach samorz¹dowych nowy zarz¹d miasta wycofa³ siê z zawartej
w poprzedniej kadencji umowy w sprawie dofinansowania promocyjnych
programów. Podczas wspólnego spotkania z szefami Radia, cz³onkowie
zarz¹du jako przedstawiciele jednego z udzia³owców spó³ki skrytykowali
redaktora naczelnego oraz ca³y program, zarzucaj¹c mu upolitycznienie
wynikaj¹ce z zaanga¿owania w Zarz¹dzie Radia dzia³aczy jednej partii politycznej
oraz brak wiarygodnoœci felietonów wyg³aszanych na antenie radiowej2. Redaktor
naczelny nie zrezygnowa³ jednak ze swoich felietonów. W tej sytuacji Zarz¹d
Gorzowa, nie maj¹c mo¿liwoœci wywierania wp³ywu na rozg³oœniê, zadecydowa³
o sprzeda¿y swych udzia³ów w spó³ce, tym bardziej ¿e Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji zaleca³a samorz¹dom wycofywanie siê ze spó³ek medialnych.
Gotowoœæ nabycia gorzowskich udzia³ów wyrazili przedstawiciele diecezji3. Ju¿
wczeœniej parafia w G³ogowie wykupi³a 17 udzia³ów skarbu pañstwa od
wojewody gorzowskiego, staj¹c siê najwiêkszym udzia³owcem w spó³ce4.
Jednoczeœnie firma PU-H ,,Index’’ sp. z o.o. z Poznania (za³o¿yciele: Miros³aw
Gruszka i Jaros³aw Romañski z Gorzowa oraz Tomasz Szyszko z Konina)
gotowa by³a zainwestowaæ 1 mld z³ w zamian za koncesjê, ale oznacza³oby to
utratê koncesji przez Radio Gorzów i zarz¹d spó³ki nie zdecydowa³ siê na tê
transakcjê. Tymczasem bilans finansowy spó³ki by³ ujemny. Od sierpnia do
grudnia 1994 r. spó³ka mia³a 150 mln z³. straty. Spowodowa³y j¹ du¿e koszty
ogólne, zbyt wysoki fundusz wynagrodzeñ i niew³aœciwy sposób sprzeda¿y us³ug
na zewn¹trz5.
Rozwój Radia Gorzów w nastêpnych latach dowiód³ jednak, ¿e zmiany
1 - ,,Kurier Gorzowski’’ 1994, nr 5, s. 1-2. Podczas przes³uchania w Krajowej Radzie Radiofonii ujawniono, ¿e czas antenowy
audycji radiowych zwiêkszy³ siê ostatnio z 3,1 do 5 proc. Oszacowano te¿, ¿e wp³ywy z reklam stanowi¹ 80 proc. bud¿etu
firmy. ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 12, s. 5.
2 - Radio na korbkê, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 45, s. 1.
3 - Patrz artyku³: Koœcielny kapita³ wykupuje udzia³y, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 120, s. 3. Kapita³ spó³ki by³ trzykrotnie
podnoszony. Od paŸdziernika wynosi³ 160 tys. PLN (1 udzia³ = 1 tys. z³). Kuria posiada³a 51 udzia³ów, Towarzystwo
Przyjació³ KUL - 5, parafia œw. Maksymiliana Kolbego w Gorzowie 9, parafia NMP Królowej Polski w G³ogowie oraz miasto
Gorzów 5. Patrz: ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 183, s. 15.
4 - Gorzów czy G³ogów, ,,Ziemia Gorzowska’’, 1998 lub 1995, nr 26, s. 29.
5 - Protokó³ z posiedzenia Rady Nadzorczej z 10.01.1995 r. Materia³y Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego, teczka nr 47 Radio
Gorzów 1992-95, w: ALUW.
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w³asnoœciowe i personalne z lat 1994-95 r. nie os³abi³y pozycji rozg³oœni na
lokalnym rynku mediów. Pojawia³y siê wci¹¿ nowe pomys³y rozszerzenia
oddzia³ywania rozg³oœni, jak ten z 1995 r. w sprawie uruchomienia g³oœników
radiowych na przystankach MZK. W tym samym roku nawi¹zano te¿ kontakty
z Radiem Plus oraz Vox w sprawie zakupu serwisów informacyjnych. Rozwinê³a
siê dzia³alnoœæ radiowców na rzecz œrodowiska lokalnego poprzez organizowanie
imprez kulturalnych i sportowych, pomoc gorzowskiej s³u¿bie zdrowia, szko³om,
placówkom kultury. Polega³o to nie tylko na udostêpnianiu czasu antenowego
i nag³aœnianiu tematu, ale tak¿e na konkretnej pomocy rzeczowej i finansowej.
Dziêki pomocy radia powsta³ Parafialny Klub Sportowy ,,Manhattan’’, w którym
zajêcia prowadzili dziennikarze sportowi: Izabela Grzebieta i Mariusz Zamara.
Radio wspó³pracowa³o ze Wspólnot¹ ,,Arka’’, z Klubem AA ,,Nadzieja’’, ze
Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, organizacjami kresowian, domami dziecka
oœrodkami rehabilitacyjnymi w Œwiebodzinie, oddzia³em chirurgii dzieciêcej
Szpitala Wojewódzkiego, klubem sportowym ,,Stilon’’, gorzowskim schroniskiem
dla psów. Wartoœæ akcji charytatywnych prowadzonych przez radio w 1996 r.
szacowano na 60-70 tys. z³. Radiowcy byli szczególnie zwi¹zani z takimi
instytucjami jak: Hospicjum, Centrum Charytatywne, Schronisko Brata Alberta,
Oœrodek Interwencji Kryzysowej1. Cz³onkowie zespo³u redakcyjnego rozmawiali
tak¿e ze swoimi s³uchaczami podczas otwartych spotkañ, które organizowano
w parafiach2.
Radiowy program z lat 1995-96 redaktor naczelny scharakteryzowa³
nastêpuj¹co: S¹ tu programy stricte religijne, jednak nie tylko rozwa¿ania
i modlitwy oraz transmisje uroczystoœci koœcielnych. Programy radiowe maj¹
pomagaæ tworzyæ wspólnotê wiary i pomagaæ ludziom w rozwi¹zywaniu
podstawowych problemów. Ze swoim duszpasterzem spotykaj¹ siê chorzy. Specjalne
audycje kierowane s¹ do m³odzie¿y, du¿o czasu antenowego poœwiêcamy
problemom alkoholizmu wspó³pracuj¹c œciœle z klubami abstynenckimi3. W tym
czasie wprowadzono nowe audycje: ,,Telefon zaufania’’, ,,Przypowieœci
niebiblijne’’, ,,Pytania nieobojêtne’’. W nastêpnych latach zmniejszy³ siê udzia³
audycji robionych na ¿ywo. By³y to g³ównie reporta¿e i materia³y interwencyjne.
Czêœciej pojawia³y siê konkursy, które w wiêkszoœci mia³y charakter edukacyjny.
W po³owie 1994 r. czêœæ pracowników odesz³a do Radia GO, niektórzy
póŸniej wrócili, np. Jagoda Matysik, która by³a nawet redaktorem naczelnym
Radia GO. Podobnie post¹pi³ Jacek Podemski prowadz¹cy w Radiu Gorzów
,,Radiowy weekend’’, program skierowany g³ównie do gorzowskich rodzin.
Przez pierwsze piêæ lat dzia³alnoœci przewinê³o siê przez redakcjê ponad
1 - ,,Trakt’’ nr 11, s. 72 oraz nr 18, s. 44. Listy z podziêkowaniami od ludzi i stowarzyszeñ, wspó³pracuj¹cych z Radiem Gorzów
znajduj¹ siê tak¿e w kronice redakcyjnej w siedzibie Radia Gorzów.
2 - ,,Aspekty’’ 1997, nr 2, s. 34.
3 - ,,Aspekty’’ 1996, nr 35, 4 oraz nr 41 s. 4.
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(Fot. WAG Arsena³)
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Zespó³ Radia Gorzów w 1995 r.

czterdzieœci osób. W 1997 r. zespó³ liczy³ ok. 20 dziennikarzy, którzy jednoczeœnie
byli realizatorami dŸwiêku i bezpoœrednio przygotowywali swoje audycje do
emisji1. Wzros³a rola redaktora naczelnego radia, który pe³ni³ swe obowi¹zki
bez przerwy od 1992 r. Pocz¹tkuj¹cym dziennikarzom przygotowywa³ konspekty,
pomaga³ pisaæ scenariusze, promowa³ radio, publikuj¹c artyku³y o rozg³oœni
w regionalnych czasopismach.
W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³a poprawa wyników radia.
W badaniach Radio Gorzów wyprzedzi³o w mieœcie wszystkie inne regionalne
stacje radiowe (równie¿ publiczne). W 1996 r. wed³ug danych firmy ,,Estymator’’
w woj. gorzowskim Radio Gorzów mia³o 36,1 proc s³uchaczy drugie by³o Radio
Zachód - 34,9 proc. w samym mieœcie Radio Gorzów (wynik 68,2 proc.) mia³o
ponad dwukrotn¹ przewagê nad lokalnym konkurentem Radiem GO (31,8
proc). Prawie 40 proc. respondentów s³ucha³o radia w godzinach 7.00-12.00.
Z charakterystyki statystycznej s³uchaczy wynika, ¿e najwiêcej by³o ludzi
w wieku 30-39 lat (25,8 proc.), z wykszta³ceniem podstawowym (43,3 proc.)2.
W tym samym roku radio przesz³o restrukturyzacjê i zmieni³o siedzibê,
przenosz¹c siê do pomieszczeñ obok Urzêdu Wojewódzkiego, przy ul.
1 - Renata Ochwat, Gra piêæ lat, ,,Tylko w Gorzowie’’ dodatek do ,,Gazety Zachodniej’’ 1997, nr 42, 3.
2 - S³uchacze radia, ,,Estymator’’, wiosna 1996. Maszynopis udostêpniony autorowi przez dyrektora radia.
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Jagielloñczyka 8. Powsta³ tak¿e plan zorganizowania sieci radiowej na terenie
s¹siednich województw. W programie zwiêkszy³a siê liczba relacji sportowych,
informacji dla kierowców, audycji poradnikowych. Nadal starano siê patronowaæ
przedsiêwziêciom niekomercyjnym, o charakterze prospo³ecznym. Radio
zakupi³o ³ó¿eczka dla trojaczków urodzonych w S³ubicach, zorganizowa³o
integracyjny koncert ewangelizacyjny dla m³odzie¿y, zaprosi³o wszystkich
chêtnych na sp³yw kajakowy Draw¹ z udzia³em biskupa. Szczególnie wa¿n¹
rolê odegra³a rozg³oœnia w 1997 r. podczas wizyty Ojca Œwiêtego w Gorzowie
Wlkp. oraz w czasie akcji pomocy powodzianom.1
1 stycznia 1998 r. rozg³oœnia sta³a siê jednym z udzia³owców sieci katolickich
stacji nadaj¹cych pod wspóln¹ nazw¹ Radio Plus2. Rozg³oœnia nadaje jednak
na tym samym zakresie - 100,7 MHz, i ma zasiêg ok. 70 km. Programy sieci
zajmowa³y 10 proc. czasu antenowego, serwis ogólnopolski zapewnia³a sieæ3.
Wejœcie do sieci Plus oraz zmiana nazwy stacji pocz¹tkowo odbi³a siê
niekorzystnie na wp³ywach tej rozg³oœni wœród s³uchaczy4. Jednak w tym samym
czasie konkurencyjna rozg³oœnia w Gorzowie równie¿ prze¿ywa³a k³opoty
i statystyka s³uchalnoœci nie zmieni³a siê zasadniczo. Utrwali³y sw¹ pozycjê
audycje z udzia³em polityków (g³ównie sta³y program ,,Twoje 5 minut’’ o godz.
7.45). Nowoœci¹ tego roku by³y rozmowy pt. ,,Powiedz - co myœlisz’’ dotycz¹ce
ró¿norodnych dziedzin ¿ycia spo³eczno-religijnego. Rozpoczêto te¿ przygotowania do utworzenia redakcji Radia Plus w Zielonej Górze5 oraz w S³ubicach.
W 1998 r w radiu opracowano w³asn¹ stronê internetow¹ zawieraj¹c¹
ramówkê, prezentacjê wydawnictw Radia Gorzów (ksi¹¿ki i p³yty o tematyce
wspomnieniowo-religijnej). Strona zawiera te¿ informacje o akcjach radiowców,
listy i archiwum6. Aktualna ramówka radiowa od poniedzia³ku do pi¹tku
obejmuje nastêpuj¹ce programy. ,,Poranne Rozmaitoœci’’ (5.30-9.00), ,,Dwa
plus dwa’’ (9.00-13.00), ,,Trzy po trzy’’ (13.00-16.00), ,,Kalejdoskop’’ (16.0019.00), ,,Warto nad Wart¹’’ (19.00-24.00). Z audycji religijnych oprócz modlitw
(trzy razy dziennie) Radio Gorzów prezentuje jeszcze codziennie patrona dnia,

1 - Przygotowania do wizyty papie¿a w Gorzowie rozg³oœnia rozpoczê³a ju¿ w maju 1996 r. Cz³onkowie zarz¹du radia
zorganizowali czteroetapowy cykl dzia³añ medialnych przygotowuj¹cych wiernych z diecezji do prze¿ywania tego
wydarzenia. Natomiast o skali i znaczeniu pomocy jak¹ redakcja zorganizowa³a powodzianom œwiadczy m.in. kilkadziesi¹t
podziêkowañ od organizacji i instytucji z terenów powodziowych. Dokumentacja ta jest przechowywana w redakcji
w oddzielnym albumie pami¹tkowym.
2 - Pocz¹tek sieci Radia Plus da³a gdañska rozg³oœnia Radio Plus powsta³a 5 listopada 1992 r. Od sierpnia 1998 r. decyzj¹
Episkopatu powo³ano Katolick¹ Sieæ Radiow¹ Plus, do której nale¿a³y 23 rozg³oœnie. Patrz: Popularna Encyklopedia
Mass-Mediów, red. Edyta Baszkiewicz-Zygmunt, Poznañ 2000, s. 233 i 452.
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 50, s. 7.
4 - Przejœciowy nag³y spadek s³uchalnoœci Radia Gorzów, zwi¹zany by³ z wadliwym pomiarem, w którym respondenci pytani
byli o Radio Plus. Patrz tak¿e: ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 46, s. 2.
5 - Dzia³alnoœæ Radia Gorzów w 1998 r. - maszynopis udostêpniony autorowi przez dyrektora rozg³oœni.
6 - Radio Gorzów, http://radiogorzow.sukurs. com.pl/ , 9 maja 2000 r.
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spotkanie z duszpasterzem rodzin (pi¹tek), z ks. Witoldem Andrzejewskim
(sobota) i czwartkowe rozmowy z ks. biskupem Edwardem Dejczakiem.
Wed³ug badañ przeprowadzonych w woj. lubuskim na pocz¹tku 1999 r.
s³uchanie Radia Plus Gorzów deklarowa³o 9,9 proc. (Radio GO 12,6 proc.,
Radia Zachód 12,0 proc. respondentów). Wœród m³odych s³uchaczy (w wieku
15-35 lat) rozg³oœnia by³a na czwartym miejscu z wynikiem 35,9 proc.
(wyprzedzi³y j¹: Radio Go 49 proc, Zet 42 proc., i RMF FM 40,9 proc.).
Natomiast wœród s³uchaczy w wieku 15-60 lat Radio Plus Gorzów mia³o drugi
wynik - 33,6 proc. (pierwsze by³o Radio Go 39,7 proc.)1. W paŸdzierniku 1999
r. wed³ug badañ OBOP Radia Gorzów Plus s³ucha³o 5,8 proc. mieszkañców, co
dawa³o szóst¹ pozycjê po: I programie Polskiego Radia (27,8 proc.), Radiu
Zet (20,4 proc.), Radiu Zachód (19 proc.), programie III PR (7 proc.) i Radiu
Maryja (6,1 proc.).
Radio Plus Zielona Góra. Oddzia³ ogólnopolskiej sieci Radia Plus emituje
program od maja 1999 r. Jego powstanie zwi¹zane jest z planami zarz¹du
Radia Gorzów stworzenia sieci rozg³oœni lokalnych w ca³ej diecezji. Redaktor
naczelny Radia Gorzów Wies³aw Antosz
przygotowa³ wniosek do KRRiT, a prezes ks. Henryk Wojnar zaanga¿owa³ siê
w prace organizacyjne w Zielonej Górze. Kompletowanie zespo³u do nowej
rozg³oœni zaczê³o siê ju¿ na pocz¹tku
1997 r. Na pierwsze spotkanie do domu
parafialnego przy koœciele p.w. œw. Od 1999 r. Zielona Góra wpisana jest
Józefa Oblubieñca przysz³o ok. 30 osób. w logo sieci rozg³oœni Radia Plus
Pierwszym dyrektorem oddzia³u zosta³
ks. Leszek Kazimierczak. Na prze³omie 1998 i 1999 r. jego kolejni nastêpcy ks. Henryk Wojnar i ks. Jan Romaniuk - przygotowali stacjê radiow¹
Lubuskiego Radia Nadzieja, która nadawa³a program Radia Plus Zielona Góra.
Radio nadaje w paœmie 91,7 MHz i ma zasiêg ok. 40 km. Redaktorem
naczelnym jest ks. Jan Szulc*, redaktorem wydania Monika Wawro. Program
tworzy kilkanaœcie osób, kilkoro z nich ma wczeœniejsze doœwiadczenia z Radia
Index oraz wroc³awskiego oddzia³u Radia Kolor.
Zielonogórskie Radio Plus nadaje w dni powszednie lokalne serwisy
informacyjne od 7.30 do 14.30. Ponadto w tygodniu emitowanych jest kilka
programów publicystycznych: porady, rozmowy z politykami, audycja muzyczna
realizowana przez przedstawiciela filharmonii, konkursy i przegl¹d prasy. Na

1 - Notowania przy g³oœnikach, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 102, s. 19.
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antenie radia czêstym goœciem jest ks. bp. Adam Dyczkowski, a rzecznik
prasowy kurii ks. Andrzej Dragu³a spotyka siê z s³uchaczami raz w tygodniu1.
Resztê ramówki wype³niaj¹ materia³y z ogólnopolskiej sieci Radia Plus.

3. Radio Eska
Radio Eska w Gorzowie Wlkp. Powstanie Radia Gorzów w 1992 r. spotka³o
siê z zainteresowaniem lokalnych elit. Fakt, ¿e radio to nadawa³o na paœmie
koœcielnym oraz, ¿e uprzywilejowan¹ pozycjê mieli tam politycy ZChN, sk³oni³
grupê dzia³aczy zwi¹zanych z Kongresem Liberalno-Demokratycznym do
podjêcia w³asnej inicjatywy medialnej. Pocz¹tkowo rozwa¿ano powo³anie
wydawnictwa prasowego, ale ostatecznie zdecydowano siê na zorganizowanie
rozg³oœni radiowej. Spó³ka akcyjna pod nazw¹ Radio GO zosta³a zawi¹zana
29 wrzeœnia 1993 r. Akcjonariuszami spó³ki by³o siedem firm z Gorzowa, ale
tylko jedna CMB sp. z o. o. wystêpowa³a jako osoba prawna, pozosta³e szeœæ
reprezentowane by³y w spó³ce jako osoby fizyczne. Wiêkszoœciowy pakiet akcji
posiada³ Autotransport PKS ze S³ubic. Prezes tego przedsiêbiorstwa Andrzej
Kaczkowski zosta³ przewodnicz¹cym rady nadzorczej spó³ki a prezesem
zarz¹du Mieczys³aw Sulej - prywatny przedsiêbiorca, by³y wiceprezydent
Gorzowa. Obaj nale¿eli do KL-D2. Wœród kilku udzia³owców znalaz³ siê m.
in. Zdzis³aw Ka³amaga - w³aœciciel sieci handlowej ,,Mars’’, Jaros³aw Koralewski
z firmy ,,Foto-Koralewski’’, Jacek Bielawski (firma ,,Imex’’), Henryk Dertkowski
(ZURB). Kapita³ zak³adowy spó³ki wyniós³ 1,1 mld z³.3
W dzieñ po rejestracji notarialnej spó³ka wyst¹pi³a do Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji o przydzia³ czêstotliwoœci. Z komunikatów KRRiT
wiadomo by³o, ¿e w woj. gorzowskim w najbardziej popularnym zakresie fal
UKF bêd¹ wolne tylko dwie czêstotliwoœci. S³usznie wiêc spodziewano siê, ¿e
zostan¹ one rozdzielone pomiêdzy ju¿ istniej¹ce Radio Gorzów i nowo
powsta³e Radio GO. Przes³uchanie przedstawicieli Radia GO w KRRiT
nast¹pi³o 5 marca 1994 r. wraz z innymi radiowcami z Gorzowa staraj¹cymi
siê o przydzia³ czêstotliwoœci. W referacie do wniosku przedstawionym przez
prezesa spó³ki po³o¿ony zosta³ nacisk na komercyjny charakter przedsiêwziêcia.
¯adnych tam idei, snobizmów, hobby, tylko zdrowy interes. Regionalne radio
z audycjami dla kierowców. Wiadomoœci, muzyka, reklama - tak prasa
1 - Magdalena Kozie³, Dbamy o liniê. Rocznica powstania Radia Plus, ,,Aspekty’’ 2000, nr 27, s. 3.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1993, nr 234, s. 1.
3 - Janusz Ampu³a, Rocznik dojrzewaj¹cy... wiarygodnoœci¹, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 131, s. 7.
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relacjonowa³a plany Radia GO przedstawione na spotkaniu z KRRiT1. Obecny
na posiedzeniu przedstawiciel wojewody Miros³aw Marcinkiewicz (zarazem
cz³onek zarz¹du Radia Gorzów) popar³ inicjatywê Radia GO. Przyznanie
czêstotliwoœci przez KRRiT (zakres 71,12 oraz 93,80 MHz), przyœpieszy³o
przygotowania do rozpoczêcia emisji. Pocz¹tkowo funkcjê redaktora naczelnego
pe³ni³a Jolanta Cieœla, która przez 12 lat by³a szefow¹ rozg³oœni zak³adowej
w ,,Stilonie’’. Ona te¿ uczestniczy³a w spotkaniu z KRRiT oraz zajmowa³a siê
kompletowaniem 20-osobowego zespo³u. Do pracy w rozg³oœni zg³osi³o siê
ponad 70 kandydatów. Wœród nich dominowali ludzie bez przygotowania. Kilka
osób mia³o za sob¹ doœwiadczenia w radiach studenckich lub w roli dj-ów.
Zainteresowanie wyrazi³o tak¿e kilku pracowników Radia Gorzów (m.in.
tandem radiowców od audycji muzycznych: Krzysztof Siedlecki i Jaros³aw
£ukowski). Przes³uchania odbywa³y siê w studiu radiowym ,,Stilonu’’,
uczestniczy³a w nich znana piosenkarka Krystyna Proñko, która pomaga³a przy
próbach g³osowych2. Za muzykê w radiu odpowiada³ Jacek Banach, któremu
pomaga³a Jagoda Matysik. Jednym z najbardziej doœwiadczonych dziennikarzy
by³a szefowa redakcji kulturalno-spo³ecznej, Gra¿yna Pytlak*3.
Pojawienie siê nowego radia w Gorzowie by³o nie lada wydarzeniem, dlatego
te¿ regionalne media poœwiêci³y mu sporo miejsca4. Podczas konferencji
prasowej i w wielu wypowiedziach publicznych prezes radiowej spó³ki sporo
mówi³ o inwestycjach i planach, jednak realia nie zawsze potwierdza³y
wczeœniejsze zamierzenia. Tymczasem pierwotny termin rozpoczêcia nadawania
zosta³ przesuniêty z po³owy maja na 1 czerwca 1994 r. Kilka dni wczeœniej
redaktorem naczelnym zosta³ Zbigniew Bodnar* - doœwiadczony dziennikarz
i radiowiec5.
W pierwszym miesi¹cu praca odbywa³a siê w prowizorycznych warunkach.
Redakcja mia³a jeden numer telefonu, co utrudnia³o kontakt z s³uchaczami,
nie uda³o siê jeszcze zamontowaæ podstawowego wyposa¿enia studia, liczne
by³y tak¿e wpadki spikerów6. Powa¿ny kryzys nast¹pi³ ju¿ w trzecim miesi¹cu
nadawania. Po kilku tygodniach pracy z funkcji redaktora naczelnego
zrezygnowa³ Zbigniew Bodnar. Wokó³ nowej obsady tego stanowiska panowa³y
1 - Jerzy Zysnarski, Roztrz¹sanie megaherców, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 12, s. 5. Czas przes³uchania, ,,Gazeta
Zachodnia’’ 1994, nr 58, s. 1.
2 - Jagoda Bokuniewicz, GO GO, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr17, s. 1.
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 23, s. 19.
4 - Wœród relacji prasowych zwraca uwagê szczególnie obszerne i ¿yczliwe prezentowanie nowego radia na ³amach ,,Ziemi
Gorzowskiej’’, która to gazeta by³a skonfliktowana z Radiem Gorzów. Patrz m.in.: Jerzy Zysnarski, Konkurencja dla
koœcielnej rozg³oœni, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 40, s. 1; Arleta Nalewajko, £ap GO, R: 1994, nr 24, s. 3. Ponadto:
Waldemar Paœ, Nowe radio, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr 82, s. 1, Krystyna Kamiñska, Bêdziemy coraz lepsi, ,,Codzienny
Express Zachodni’’ 1994, nr 112, s. 3;
5 - Lidia Koz³owska, Ca³¹ par¹, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr 114, s. 1.
6 - M.in. inauguracyjny serwis w dniu 1 czerwca rozpocz¹³ siê od pomy³kowej informacji: Witamy pañstwa serdecznie. Mamy
dziœ 23 maja...., A. Nalewajko, £ap..., opr. cyt.
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rozbie¿noœci pomiêdzy rad¹ nadzorcz¹ a zespo³em redakcyjnym1. 22 sierpnia
rada nadzorcza przyjê³a rezygnacjê dotychczasowego prezesa zarz¹du
i powierzy³a tymczasowo kierowanie spó³k¹ Jaros³awowi Koralewskiemu (by³
cz³onkiem rady). Wiceprezesem zarz¹du zosta³a Jagoda Matysik, której od
nastêpnego dnia powierzono obowi¹zki redaktora naczelnego2. 25 sierpnia do
kierowania radiem rada delegowa³a swego nowego cz³onka Jerzego Paczkê,
który zast¹pi³ Jaros³awa Koralewskiego. Powa¿nym os³abieniem zespo³u by³o
odejœcie wraz z ca³¹ redakcj¹ muzyczn¹ redaktora Jacka Banacha.
Zmiany personalne wymusi³y odnowienie struktury organizacyjnej radia.
Ostatecznie prezesem zarz¹du zosta³ Jerzy Paczka (wiceprzewodnicz¹cy
gorzowskiej Unii Wolnoœci, wczeœniej by³ doradc¹ finansowym w kilku
instytucjach). Zrezygnowano z funkcji redaktora naczelnego, tworz¹c w to
miejsce stanowisko dyrektora programowego, zosta³a nim Marta Helman.
Radio kierowców prowadzi³ Tadeusz Szymañski, studio produkcyjne Krzysztof
Siedlecki, Andrzej Adamczyk by³ szefem redakcji muzycznej, Ewa Szutowicz
odpowiada³a za serwis lokalny, Gra¿yna Pytlak za publicystykê, Roman
B³aszczak za reklamê3. W 1995 r. zespó³ pracowników i wspó³pracowników
liczy³ ok. 40 osób. Nowy prezes k³ad³ nacisk na otwarty charakter rozg³oœni,
co mia³o byæ przeciwwag¹ dla ,,prokoœcielnego’’ Radia Gorzów. Redakcja
mia³a w³asnego korespondenta we Frankfurcie i stara³a siê du¿o miejsca
poœwiêcaæ wspó³pracy polsko-niemieckiej4. Radio przyst¹pi³o tak¿e do
Kosmicznego Ogólnopolskiego Systemu Muzycznego Odbieranego Satelitarnie,
dziêki któremu transmitowano na ¿ywo koncerty rockowe i jazzowe (m.in.
z Warszawy). Koncert satelitarny w Radiu GO odbywa³ siê przeciêtnie dwa
razy w tygodniu5. Gra¿yna Pytlak prowadzi³a spo³eczno-polityczny program
,,Porozmawiajmy’’ z udzia³em dzia³aczy publicznych. Audycjê kulturaln¹
,,Magia kina’’ realizowa³a Aleksandra Cichoñ, natomiast Violeta Kropa
prezentowa³a ,,wielog³osowe’’ s³uchowiska dla dzieci.
Jesieni¹ 1995 r. celem pozyskania kapita³u zdecydowano siê na emisjê akcji
za sumê 3,5 mld z³. Stanowi³o to 48,8 proc. wszystkich akcji, a inwestorem
by³a krakowska rozg³oœnia RMF. Od paŸdziernika 1995 r. radio rozpoczê³o
nadawanie na dodatkowej czêstotliwoœci 93,80 MHZ z nowego nadajnika

1 - W prasie pojawi³y siê tak¿e sygna³y œwiadcz¹ce nie tylko o personalnych przyczynach konfliktu w radiu. ,,Gazeta Zachodnia’’
(nr 96, s. 1) sugerowa³a: radykalne zmiany w rozg³oœni przeprowadzaj¹ zniecierpliwieni udzia³owcy spó³ki, którzy nie chc¹
d³u¿ej czekaæ na zyski. Natomiast w ,,Ziemi Gorzowskiej’’ (nr 35, s. 8) Jacek Banach zarzuci³ udzia³owcom, ¿e ingerowali
w realizowane przez niego audycje muzyczne: Nie podoba³y im siê nawet standardy muzyki rockowej. Traktowali radio jak
sklep, do którego w³o¿yli towar, wiêc jak najszybciej chcieli na nim zarobiæ. Patrz te¿: Zawierucha w Radiu ,,GO’’, ,,Gazeta
Lubuska’’ 1994, nr 197, s. 3.
2 - A. Nalewajko, W radiu GO-r¹co, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 34, s. 1.
3 - A. Pezda, Portret Radia ,,GO’’, ,,Arsena³’’ 1995, nr 19, s. 36-37.
4 - Grzegorz Musia³owicz, Jestem z innej bajki, wywiad z prezesem Radia GO, ,,Gorzowiak’’ 1995 nr 3, s. 1-4.
5 - Kosmos w radiu, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 205, s.1.
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Zespó³ Radia GO w 1995 r.

o wiêkszej mocy, którego zasiêg wynosi ok. 40 km.1 W 1997 r. przy rozg³oœni
powsta³a Agencja Promocji i Reklamy Radia GO FM, jej dyrektorem zosta³
doœwiadczony radiowiec ze Œl¹ska Jaros³aw Wieczorek.
W drugim pó³roczu 1996 r. Radio GO sklasyfikowano na ostatnim, siódmym
miejscu w rankingu rozg³oœni ogólnokrajowych i regionalnych z wynikiem 0,1
proc s³uchaczy. Jednak radio wygrywa³o w walce o m³odsz¹ czêœæ s³uchaczy.
W pierwszym kwartale 1998 r. wœród s³uchaczy w wieku od 15 do 39 lat, Radio
Go zajê³o drugie miejsce (po Radiu Zet) z wynikiem 44,7 proc. Wynik ten
by³ z pewnoœci¹ rezultatem zmiany programu rozg³oœni. Radio, maj¹ce dot¹d
charakter bardziej autorski, zbli¿ony ramówk¹ do rozg³oœni publicznej z licznymi
materia³ami publicystycznymi, na prze³omie 1997 i 1998 r. wiêkszy nacisk
po³o¿y³o na dynamikê, muzykê, promocjê, staraj¹c siê g³ównie o s³uchaczy
w wieku 15-40 lat2. Przy drogach wylotowych z miasta ustawiono znaki z nazw¹
rozg³oœni i czêstotliwoœci¹, w samym Gorzowie rozwiniêta zosta³a akcja
plakatowa. Radio GO zorganizowa³o te¿ kilkanaœcie imprez w mieœcie

1 - Bierze GO RMF, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 206, s. 1 oraz Go-ofensywa na antenie, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 208, s. 2.
Patrz tak¿e: Radio GO RMF, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 37, s. 3. Zasiêg rozg³oœni podany po informacji weryfikuj¹cej
uzyskanej od redaktora naczelnego podczas rozmowy, 18 listopada 1999 r.
2 - Na temat radiowego rankingu w Gorzowie pisano w: ,,Arsena³’’ 1997, nr 1, s. 4. Go przed Gorzowem, ,,Gazeta Lubuska’’
1998, nr 125, s. 20. ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 25, s. 6
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i województwie, w internecie powsta³a radiowa strona. Redaktor Andrzej
Adamczyk opracowa³ now¹ ramówkê programow¹, bêd¹c szefem redakcji
muzycznej jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego. W tym czasie
najwiêksz¹ popularnoœæ zyska³a ,,Lista przebojów lat 80-tych’’ i audycja
,,Niewiarygodne, niezwyk³e, nieznane’’.
W walce o s³uchacza i reklamodawcê Radio GO startowa³o z gorszej pozycji.
Konkurencyjna rozg³oœnia mia³a d³u¿sze doœwiadczenie, liczy³o siê te¿
przyzwyczajenie gorzowian, którzy przez prawie dwa lata s³uchali tylko jednej
rozg³oœni nadaj¹cej z tego miasta. W dodatku ju¿ po powstaniu Radia Go
czêste by³y przypadki mylenia obydwu rozg³oœni. Do obu redakcji przychodzi³y
kartki z rozwi¹zaniami konkursów organizowanych przez konkurencjê, mylono
telefony, nazwy. W 1998 r. Radio Go, aby podkreœliæ ró¿nicê pomiêdzy dwoma
lokalnymi rozg³oœniami wypromowa³o w³asny slogan reklamowy: ,,Radio do
tañca, nie do ró¿añca’’1.
W 1998 r. w rozg³oœni zasz³y zasadnicze zmiany kadrowe. W po³owie czerwca
Andrzej Adamczyk zosta³ formalnie zatrudniony na stanowisku redaktora
naczelnego, w grudniu prezesem rozg³oœni zosta³ Krzysztof Pijarowski,
dziennikarz telewizyjny i radiowy. Redakcja nadal wynajmowa³a lokale
w biurowcu przy ul. Podmiejskiej 23. Ogó³em w radiu zatrudnionych by³o 16
osób, drugie tyle utrzymywa³o z rozg³oœni¹ sta³¹ wspó³pracê2. Nowe kierownictwo musia³o uporaæ siê z k³opotami finansowymi spó³ki, bo choæ wyniki
s³uchalnoœci na pocz¹tku 1998 r. poprawi³y siê znacz¹co, zw³aszcza w grupie
wiekowej 15-35 lat, to jednak k³opoty finansowe zaczê³y utrudniaæ bie¿¹ce
funkcjonowanie. Miesiêczne wp³ywy z reklam (ok. 80 tys. z³) nie wystarcza³y
na pokrycie kosztów, spó³ka mia³a zaleg³oœci w op³atach w Urzêdzie Skarbowym,
Telekomunikacji, ZUS.W sprawie nale¿noœci wobec ZAIKS-u w sierpniu 1997
r. odby³a siê rozprawa s¹dowa, s¹d nakaza³ zap³atê 25,4 tys. z³ wraz z odsetkami,
poniewa¿ radio od pocz¹tku nie p³aci³o Stowarzyszeniu Twórców ZAIKS
tantiem za emitowanie utworów muzycznych. Sprawa trafi³a do komornika,
ale do licytacji nie dosz³o, gdy¿ zarz¹d Radia GO dokona³ wp³aty ¿¹danej
koty. Pieni¹dze wp³acono jednak komornikowi, a nie na konto ZAIKS-u,
któremu radiowcy zarzucali monopolistyczne praktyki3.
Poniewa¿ dotychczasowi udzia³owcy spó³ki (zarówno z Gorzowa jak
i z Krakowa) nie byli zainteresowani finansowaniem deficytu rozg³oœni,
radiowcy rozpoczêli poszukiwania nowego inwestora. Zainteresowanie wyrazi³a
Krystyna Laskowicz, prezes poznañskiego Radia S, którego w³aœcicielami s¹

1 - Radio kopniêtych serduszek, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 7, s. 12; ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 197, s. 2; Rydzyk na
tropach sekty, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 4, s. 11
2 - Artur Rosiak, £ap Go... w Internecie, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 50, s. 7.
3 - Andrzej W³odarczak , Odroczona egzekucja, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 47, s. 3 oraz Dyktatura na antenie, ,,Gazeta
Lubuska’’ 1999, nr 55, s. 4.
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Zjednoczone Przedsiêbiorstwa Rozrywkowe w Warszawie1. Poznañska Eska
odkupi³a akcje Radia GO od krakowskiej sieci RMF FM i posiada 70 proc.
udzia³ów, 12 nale¿y do Autotransportu PKS w S³ubicach, 4 proc. do kilku
gorzowskich firm i przedsiêbiorców.
Od czerwca 1999 r. Spó³ka Akcyjna Radio Eska Gorzów (bo tak po
przekszta³ceniach brzmi nazwa rozg³oœni) emituje dziennie od 5 do 7 godzin
programu lokalnego, pozosta³¹ czêœæ wype³niaj¹ programy z Poznania
i Warszawy.2 Wed³ug badañ OBOP z 1999 r. Radio Eska mia³o w ca³ym woj.
lubuskim s³uchalnoœæ 11,9 proc., co dawa³o tej rozg³oœni szóste miejsce3.
W po³owie 2000 r. pracowa³o tu piêcioro dziennikarzy oraz redaktor
naczelny, prezes i osoby z administracji. Radio mia³o tak¿e jednego sta³ego
wspó³pracownika. Wiadomoœci lokalne nadawane by³y co godzinê od 5.30 do
20.30. Ramówka dla gorzowskiej rozg³oœni obejmowa³a tak¿e wiadomoœci dla
kierowców, przegl¹d prasy lokalnej, serwis gospodarczy, poranek satyryka,
rozmowy dnia, konkurs, magazyn reporterów i program muzyczny. W sobotê
by³y ,,Dwa kwadranse z pani¹ domu’’ oraz dwa konkursy dla s³uchaczy,
a w niedzielê konkurs oraz magazyny: kulturalny i sportowy.
Radio Eska w Zielonej Górze. Zielonogórski oddzia³ Eski nadaje od wrzeœnia
1998 r. na falach 89 MHz, w promieniu 40 km. Redakcja powsta³a jako oddzia³
poznañskiej Eski, bêd¹cej w sieci radiowej
warszawskiego Zjednoczonego Przedsiêbiorstwa Rozrywkowego. Stworzenie tego oddzia³u, a nastêpnie wykupienie wiêkszoœci
udzia³ów w gorzowskim Radiu GO umo¿liwi³o
sieci radiowej nadawanie w ca³ym woj. lubuskim, co z pewnoœci¹ mia³o znaczenie dla
pozyskiwania reklam.
Redakcjê zorganizowano na terenie Bro- Logo sieci rozg³oœni radiowych ,,Eski’’
warów Zachodnich ,,Lubusz’’, przy ul. Ko¿uchowskiej. Zespó³ redakcyjny stworzono g³ównie z dziennikarzy pracuj¹cych dot¹d w Radiu Zielona Góra, których do zmiany
skusi³a atmosfera pracy i zarobki4. Redaktorem naczelnym zosta³ Marek
Zgaiñski, a szefem reklamy Tomasz Cudowski* - dotychczasowy rzecznik
prasowy w Urzêdzie Miejskim. Oprócz kilku redaktorów zielonogórskiej Eski,
1 - Radio S - Poznañ powsta³o w 1991 r., koncesjê otrzyma³o w 1995 r. Swój program adresuje g³ównie do s³uchaczy w wieku
15-45 lat. Patrz: Edyta Baszkiewicz- Zygmunt (red.), Media - Leksykon PWN, Warszawa 2000 r., s. 180. Od 1 stycznia 2000 r.
sieæ przyjê³a nazwê Radio Eska.
2 - Andrzej W³odarczak, Gorzowska Eska, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, wyd. H, nr 126, s. 16. A tak¿e: Notowania przy g³oœnikach,
nr 102, s. 19; Radio S zamiast Go, nr 123, s. 14; Spore ubytki na falach, nr 136, s. 14.
3 - ,,Press’’ 2000, nr 3, s. 91.
4 - M³odzi wol¹ ,,Eskê’’, ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 188, s. 12. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr198, s. 2.
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W Zielonej Górze tradycje rozg³oœni akademickiej istnia³y na d³ugo przed
Indexem. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych dzia³a³o tu Akademickie Studio
Radiowe Maczek oraz Studenckie Studio Radiowe Wyspa3. Jednak bezpoœrednim poprzednikiem Indexu by³o Studenckie Radio Œrubka, dzia³aj¹ce
w Wy¿szej Szkole In¿ynierskiej od 1965 r., którego kablowe ³¹cza dociera³y
do trzech uczelnianych akademików (ok. 1200 s³uchaczy). Nad przygotowaniem
programu pracowa³o ok. 20 osób, które codziennie emitowa³y piêciogodzinny
blok programowy. W studiu by³a konsoleta, dawniej u¿ywana w Radiu Zachód
oraz inny sprzêt radiowy umo¿liwiaj¹cy nadawanie koncertów ,,na ¿ywo’’ ze
studia. Na pocz¹tku 1995 r. podjêto starania o uzyskanie czêstotliwoœci od
KRRiT4. W staraniach o koncesjê i pracach nad organizacj¹ radia uczestniczyli:
Bogus³aw Jêdraœ - przysz³y redaktor naczelny i udzia³owiec spó³ki radiowej,
Andrzej Politowicz* - kieruj¹cy dzia³em prawno-administracyjnym uczelni,

S³awomir Siembida - szef radiowêz³a oraz rektor WSI Marian Mi³ek1.
W³aœcicielem radia by³a spó³ka, w której pakiet kontrolny (51 proc.) mia³a
uczelnia. Koszty przygotowania rozg³oœni do emisji programu w eterze wynios³y
ok. 50 tys. z³
We wrzeœniu 1996 r. KRRiT przyzna³a Studenckiemu Radiu Index pasmo
96,0 MHz. Dziêki nadajnikowi o mocy 100 W, nowe radio mog³o mieæ zasiêg
20 km. Nazwê rozg³oœni wybrano w drodze konkursu. Przygotowania techniczne
prowadzili pracownicy Politechniki, program mia³ byæ nadawany od godz. 6.00
do 24.00. Zespó³ redakcyjny obok studentów WSI i WSP tworzyli uczniowie
zielonogórskich szkó³ œrednich. Jednak
plany emisji radiowej wywo³a³y protesty
mieszkañców bloku akademickiego, na
którym umieszczony zosta³ maszt radiowy. Czêœæ mieszkañców obawia³a siê
szkodliwoœci pól magnetycznych. W efekcie ich protestów rozpoczêcie nadawania opóŸni³o siê o kilka miesiêcy.
Pocz¹tkowo Index mia³ nadawaæ od
nowego roku akademickiego, potem
termin ten przesuniêto na grudzieñ2.
Ostatecznie inauguracja nast¹pi³a 6 grudnia 1996 r., ale ju¿ 7 stycznia radio
zawiesi³o nadawanie programu, ponie- Radio Index jest jedyn¹ w województwie
wa¿ rektor uczelni otrzyma³ zdecydo- rozg³oœni¹ niekomercyjn¹
wany protest mieszkañców bloku. Tymczasem niska temperatura uniemo¿liwia³a przeprowadzenie rzetelnych
pomiarów, w efekcie przerwa w nadawaniu trwa³a a¿ do paŸdziernika3. Przed
wznowieniem emisji prze³o¿ono nadajnik na maszt przy ul. Chmielnej, dok¹d
sygna³ mia³ byæ nadawany kablem pod³¹czonym przez Zielonogórsk¹ Telewizjê
Przewodow¹. W³adze Politechniki zaproponowa³y udzia³ w tym przedsiêwziêciu
tak¿e drugiej zielonogórskiej uczelni4. Jednak WSP nie zdecydowa³a siê na
partycypowanie w kosztach, a tymczasem radio znów prze¿ywa³o kryzys.
Zmieni³a siê struktura w³asnoœci. Politechnika odkupi³a udzia³y od Bogus³awa
Jêdrasia, który zrzek³ siê stanowiska redaktora naczelnego. Jego starania
o przekszta³cenie rozg³oœni w komercyjne radio nie doczeka³y siê akceptacji
w³adz uczelni. Po wykupieniu udzia³ów senat uczelni z powodów finansowych

1 - Rozmowa z redaktorem naczelnym zielonogórskiego oddzia³u Eski, 12 maja 2000 r.
2 - Waldemar Paœ, Znacie, to pos³uchajcie, ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 156, s. 2.
3 - ,,Gazeta Nowa’’ 1992, nr 16, s. 10.
4 - Komercyjne Radio ,,Œrubka’’, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 75, s. 3.

1 - Historia Radia Index, http://www.index.pz.zgora.pl/historia 9 maja, 2000 r.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 168, s. 17; nr 215, s. 3. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 209, s. 1; nr 263, s. 1.
3 - ,,Biuletyn Politechniki’’ 1998, nr 1, s. 5. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 6, s. 2; nr 72, s. 2.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 6, s. 12; nr 243, s. 4. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 226, s. 4.

tematy lokalne na falach rozg³oœni porusza³ tak¿e Maciej Naro¿ny, znany
poznañski prezenter radiowy. Pocz¹tkowo Eska mia³a dziennie 9 serwisów po
2-4 minuty plus audycje reporterskie i publicystyczne. Razem dawa³o to
89-minutowy udzia³ w ramówce uk³adanej przez Poznañ i Warszawê.
Ju¿ po kilku miesi¹cach w sk³adzie kierownictwa oddzia³u zasz³y zmiany:
w maju 1999 r. dotychczasowy redaktor naczelny przeszed³ do Radia Zachód,
a jego miejsce zaj¹³ Jacek Kasiñski*, m³ody radiowiec, który do Eski trafi³
wraz z grup¹ dziennikarzy z Radia Zielona Góra. W paŸdzierniku 1999 r.
nowym szefem reklamy i zastêpc¹ redaktora naczelnego zosta³ Jaros³aw
Wieczorek. W redakcji zatrudnionych jest szeœæ osób, dwie utrzymuj¹
z rozg³oœni¹ sta³¹ wspó³pracê. Radio ma te¿ w³asnych akwizytorów, wspó³pracuje
z agencj¹ reklamow¹ ,,Mega’’ oraz z agencjami pracuj¹cymi dla ca³ej sieci
radiowej Eski. W 2000 r. oddzia³ nadawa³ ca³odobowo. Pierwszy lokalny serwis
informacyjny emitowany by³ o 19.30. Ponadto w ci¹gu tygodnia nadawano 10
programów publicystycznych o ³¹cznym czasie antenowym 23 minuty1.
Od 1 sierpnia 2000 r. formu³a programowa zielonogórskiej i gorzowskiej
Eski zosta³a zmieniona. Skrócono czas wiadomoœci lokalnych do ok. trzech
minut wiadomoœci z kraju i z regionu nadawanych o pe³nej godzinie. Nowa
radiowa ramówka zosta³a zdominowana przez muzykê2.

4. Radio Index
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podj¹³ decyzjê o zawieszeniu dzia³alnoœci radia. W trakcie tej kolejnej przerwy
w emisji og³oszono konkurs na redaktora naczelnego. Wygra³ go dziennikarz
radiowy Grzegorz Chwalibóg*. Trzecie z kolei rozpoczêcie emisji nast¹pi³o
1 kwietnia 1998 r.1
Pierwsza sta³a ramówka Indexu podzielona by³a na cztery klasyczne bloki
ranny, po³udniowy, popo³udniowy i wieczorny. Redakcja mia³a w³asny serwis
informacyjny, drogowy i meteorologiczny. W ramach programów sportowych
transmitowano imprezy AZS. Najpopularniejsze audycje to: ,,Hit lista’’,
,,Strefa zrzutu’’, ,,Rock noc¹’’, informator filmowy ,,Prosto z kina’’. Na falach
Indexu podejmowano te¿ problematykê gospodarcz¹ i ekologiczn¹. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e lekcje jêzyków obcych prowadzone przez
uczelnianych lektorów. Reporterzy Indexu uczestniczyli w konferencjach
prasowych, relacjonowali wa¿ne zdarzenia z ¿ycia miasta i okolicy. Jednak
najwa¿niejsz¹ ofert¹ rozg³oœni by³y informacje i audycje publicystyczne dotycz¹ce
spraw akademickich2. Ich autorami by³a grupa ok. piêædziesiêciu studentów
i uczniów (w proporcji pó³ na pó³). Zastrze¿enia musia³ budziæ amatorski
charakter ich pracy3, jednak wpadki usprawiedliwia³ m³ody wiek reporterów
oraz specyfika tej rozg³oœni. Poza tym warto podkreœliæ, ¿e niekomercyjny
charakter Indexu, umo¿liwienie dostêpu do mikrofonu studentom i uczniom,
czyni³ z tej redakcji rzadki przyk³ad inicjatywy medialnej podjêtej nie dla zysku,
czy politycznych korzyœci, lecz dla realizacji w³asnych idei, pasji, dla
samokszta³cenia. Dziêki temu zielonogórska uczelnia, oprócz swych statutowych
obowi¹zków zwi¹zanych z nauk¹ i dydaktyk¹, mia³a swój wk³ad w kszta³cenie
radiowców.
W 1998 r. w uczelnianym bud¿ecie zarezerwowano na Index 130 tys. z³.
W ci¹gu pierwszych dziewiêciu miesiêcy obrót wyniós³ 70 tys. z³ (w tym 40 tys.
wymiana barterowa). Redakcja zorganizowa³a akcje promocyjne w œrodowisku
akademickim i na terenie miasta, m.in. Turniej Koszykówki Mediów (sierpieñ
1999 r.)4.
Od 1 stycznia 2000 r. w³adze Politechniki zadecydowa³y o likwidacji spó³ki
i radio sta³o siê jednostk¹ organizacyjn¹ uczelni wchodz¹c¹ w sk³ad dzia³u
nauczania. Oprócz redaktora naczelnego sta³¹ umowê o pracê ma jeszcze
osoba prowadz¹ca administracjê rozg³oœni. Kolegium redakcyjne tworz¹:
redaktor naczelny, jego zastêpca d/s technicznych oraz szefowie czterech
dzia³ów: muzycznego, informacji, sportu i realizacji. W ponad piêædziesiêcio-

1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 74, s. 4. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 33, s. 2.
2 - ,,Biuletyn Politechniki’’ 1998, nr 7, s. 2. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 248, s. 5.
3 - Miesiêcznik ,,Winnica Zielonogórska’’ w grudniu 1998 r. (nr 7, s. 1-2) ostro skrytykowa³ m³odych radiowców pisz¹c o nich, ¿e
ustawicznie siê kompromituj¹ albo brakiem predyspozycji do takiego œrodka przekazu, jakim jest radio, albo karykaturalnie
naœladuj¹ innych, uznane radiowe autorytety.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 78, s. 5. ,,Biuletyn Politechniki’’ 1999, nr 2, s. 27; R: 2000, nr 3, s. 2.
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osobowej grupie akademickich radiowców s¹ studenci, uczniowie, pracownicy
WSI i WSP, osoby spoza œrodowiska akademickiego. Od czasów ,,Œrubki’’
z redakcj¹ wspó³pracuj¹: S³awomir Siembida, Leszek Dutczak, Jacek Nowak.
W zakresie reklamy rozg³oœnia wspó³pracuje z Radiem WaMa z Olsztyna
i wydawnictwem Prószyñski i spó³ka. Radiem Index zainteresowane s¹ krajowe
agencje reklamowe specjalizuj¹ce siê w inseratach lokalnych, skierowanych
m.in. do m³odzie¿y. Spoœród miejscowych mediów Index ma podpisan¹ umowê
z Telewizj¹ Przewodow¹ Zielona Góra1. W badaniach przeprowadzonych
jesieni¹ 1999 r. w samym mieœcie, wœród s³uchaczy od 15 do 40 lat, Radio
Index osi¹gnê³o trzeci¹ pozycjê, z wynikiem 20 proc. (28 proc. - Radio Zachód,
45 - Radio Zielona Góra)2.

5. Radio Zielona Góra
Po uregulowaniu spraw w³asnoœciowych oraz struktury organizacyjnej Radia
Zachód, w rozg³oœni tej zaczêto rozwa¿aæ mo¿liwoœæ wykorzystania dodatkowego
pasma dla nadawania lokalnego programu. Precedensy takie mia³y miejsce
m.in. w Krakowie i w Opolu, gdzie regionalne rozg³oœnie uruchomi³y odrêbne
miejskie programy. Radio Zachód obejmuj¹ce swym zasiêgiem region Ziemi
Lubuskiej mog³o staraæ siê post¹piæ podobnie, tym bardziej, ¿e w polskich
miastach wielkoœci Zielonej Góry nadawa³y czêsto dwie stacje. W maju 1995
r., gdy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyzna³a Radiu Zachód koncesjê
na dodatkow¹ czêstotliwoœæ (pasmo 97,1 MHz), redakcja rozpoczê³a intensywne
przygotowania do uruchomienia nowego programu3.
Od pocz¹tku mia³ byæ to program miejski, robiony przy minimalnych
kosztach, na bazie rezerwowego sprzêtu, przez zespó³ m³odych wspó³pracowników Radia Zachód. Spoœród 120 chêtnych komisja sk³adaj¹ca siê z doœwiadczonych dziennikarzy i realizatorów pod kierunkiem Krzysztofa Rutkowskiego
skompletowa³a jedenastoosobowy zespó³ uczniów i studentów w wieku od 17
do 24 lat. Redaktorem naczelnym zosta³ student Marek Jankowski. Równie¿
adresaci programu to g³ównie ludzie m³odzi, w wieku od 15 do 45 lat.
Zapowiadano, ¿e nowe radio bêdzie mniej oficjalne. Na pewno nie bêdziemy
w nim mówili do naszych s³uchaczy per ,,pan’’ lub ,,pani’’ - powiedzia³
w wywiadzie prasowym redaktor naczelny4.

1 - Rozmowa z redaktorem naczelnym Radia Index, 9 maja 2000 r.
2 - Badania SMG/KRC wrzesieñ- grudzieñ 1999 r. na grupie wiekowej 15-40 lat.
3 - Miejskie Radio Zielona Góra, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 59, s. 1-2. Marek Bia³ow¹s, W eterze o mieœcie, ,,Gazeta
Zachodnia’’ 1995, nr 60, s. 2.
4 - Kole¿eñscy prezenterzy, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 202, s. 2.
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Na dodatkowym paœmie pocz¹tkowo retransmitowano program Radia
Zachód, od sierpnia emitowano muzykê, a inauguracja pracy nowej rozg³oœni
nast¹pi³a 5 wrzeœnia 1995 r. Rozpoczêcie nadawania radiowcy uœwietnili,
zapraszaj¹c na uroczysty ,,chrzest radia’’ prezydenta Zielonej Góry Henryka
Masternaka i piosenkarkê Edytê Górniak oraz zespó³ ,,No Limits’’. Program
realizowany by³ w trzech szeœciogodzinnych blokach, od godz. 5.00 do 23.00.
Ka¿dego dnia w studiu i ,,na mieœcie’’ pracowa³o dwóch reporterów1.
Dominowa³a muzyka: pop, dance, rock, 30-40 proc. wiadomoœci stanowi³y
informacje lokalne.
Finansowe i materialne zaplecze zapewnia³o nowej rozg³oœni Radio Zachód,
choæ oczywiœcie wczeœniej przeprowadzono badania sprawdzaj¹ce mo¿liwoœci
samofinansowania siê lokalnej rozg³oœni. Wp³ywy z abonamentu pozostawa³y
w Radiu Zachód, a nowa redakcja mia³a siê utrzymywaæ z reklam. Oba radia
mia³y charakter publiczny i obowi¹zywa³ je wspólny limit dla emisji reklam
(razem 12 minut na godzinê). Dla Radia Zachód powstanie Radia Zielona
Góra nie mia³o wiêc ekonomicznego znaczenia. Chodzi³o przede wszystkim
o uprzedzenie konkurencji, a tak¿e o presti¿ i podkreœlenie regionalnego
charakteru macierzystej rozg³oœni. Analizuj¹c w³aœnie ten ostatni aspekt
dzia³ania nowej rozg³oœni, KRRiT dopatrzy³a siê tu stosowania praktyk
monopolistycznych. Radio Zielona Góra (analogicznie jak kilka innych
miejskich rozg³oœni funkcjonuj¹cych na tych samych zasadach) w lutym 1996
r. zosta³o zmuszone do zaprzestania nadawania swego programu. Przewodnicz¹cy KRRiT Marek Jurek uwa¿a³, ¿e przyznanie Radiu Zachód dodatkowej
czêstotliwoœci mia³o na celu umo¿liwienie retransmisji tego samego programu
na falach lokalnych. Zielonogórscy radiowcy bronili siê przed zarzutem
nielegalnoœci, wskazuj¹c na statut Radia Zachód S.A., w którym wœród dzia³añ
rozg³oœni wymieniono m.in. tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych
programów radiowych2. Sprawa ta by³a przedmiotem obrad Sejmowej Komisji
Kultury, zarz¹d Radia Zachód zwróci³ siê tak¿e o rozstrzygniêcie do s¹du
gospodarczego w Warszawie, który nie podzieli³ interpretacji warunków
koncesji dokonanej przez KRRiT i zawiesi³ decyzjê jej przewodnicz¹cego.
Jeszcze przed wydaniem wyroku zarz¹d Radia Zachód i KRRiT zawarli ugodê.
Program zosta³ odwieszony, a walne zgromadzenie spó³ki radiowej dokona³o
zmiany w statucie, zaznaczaj¹c ¿e radio bêdzie emitowaæ dwa programy,
regionalny i lokalny3. Próbne wznowienie nadawania programu nast¹pi³o
w czerwcu, a na sta³e Radio Zielona Góra powróci³o 3 sierpnia 1996 r.
W odnowionej ramówce zwiêkszono udzia³ wiadomoœci miejskich w serwisie
1 - Krzysztof Gawroñski, Najm³odsze dziecko zielonogórskiej rozg³oœni, ,,Arsena³ Gorzowski’’ 1996, nr 1, s. 34-35.
2 - Joanna ¯arnoch-Chudziñska, Na falach pod Berlin, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 265, s. 1. Zdzis³aw Haczek, Nielegalne
Radio Zielona Góra, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 265, s. 3. ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 266, s. 1.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 29, s. 1-3; nr 57, s. 2. ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 132, s. 2.
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informacyjnym1. Redaktorem naczelnym pozosta³ Maciej Jankowski, a po kilku
miesi¹cach stanowisko to obj¹³ Marek Zgaiñski, a nastêpnie Jacek Bia³og³owy.
W relacjach miêdzy obiema redakcjami (Zachodu i Zielonej Góry) du¿¹ rolê
odgrywa³a Radiowa Agencja Reklamowa ,,Mega’’, która dzia³aj¹c na
zamówienie Radia Zachód, mia³a w wyniku umowy wy³¹cznoœæ na zbieranie
reklam dla Radia Zielona Góra. Pewne znaczenie mia³a równie¿ agencja
reklamowa AB Plus poœrednicz¹ca w zbieraniu reklam oraz zajmuj¹ca siê
produkcj¹ programów radiowych. Z wyj¹tkiem redaktora naczelnego, który
by³ zatrudniony bezpoœrednio przez Radio Zachód, pozostali dziennikarze
z Radia Zielona Góra pracowali dla AB Plus.
Radio Zielona Góra od pocz¹tku prowadzi³o intensywn¹ dzia³alnoœæ
promocyjn¹. Radiowcy organizowali koncerty znanych piosenkarzy i zespo³ów
(m.in. Grzegorza Turnaua, Stanis³awa Sojki, Ma³gorzaty Ostrowskiej). Radiowi
prezenterzy wspó³pracowali z dyskotek¹ ,,Studio’’ i Zielonogórsk¹ Telewizj¹
Przewodow¹.
Rozg³oœnia jest odbierana w promieniu 25 km. W badaniach s³uchalnoœci
radia w regionie na prze³omie 1999 i 2000 r. Radio Zielona Góra plasowa³o
siê miêdzy 6 a 7 miejscem z procentowym udzia³em w rynku w granicach 13-17
proc. Jednak razem z wynikiem Radia Zachód obydwie redakcje mia³y
najlepsz¹ s³uchalnoœæ w woj. lubuskim. Natomiast w samym mieœcie, a zw³aszcza
wœród s³uchaczy w wieku od 15 do 30 lat, Radio Zielona Góra mia³o najlepszy
wynik (14.247 s³uchaczy - dane z drugiego pó³rocza 1999 r.).

5. Rozg³oœnie radiowêz³ów
Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych na terenie województw gorzowskiego
i zielonogórskiego funkcjonowa³o oko³o czterdziestu radiowêz³ów (przede
wszystkim zak³adowych i szkolnych)2. Ich historia, podobnie jak w przypadku
wydawnictw zak³adowych, zakoñczy³a siê w latach 1989-90 wraz z uruchomieniem mechanizmów wolnego rynku. W momencie powstania województwa
lubuskiego odnotowano tu dwa oœrodki dzia³alnoœci radia przewodowego. Oto
ich krótka charakterystyka.
Radiowa rozg³oœnia ,,Stilonu’’. Rozg³oœnia powsta³a w 1960 r. w wyniku
decyzji dyrektora przedsiêbiorstwa Henryka Weltera. W zorganizowaniu
zak³adowego radiowêz³a pomagali kierownicy: Zbigniew Romanowski i Tadeusz
1 - ,,Rzeczpospolita’’ 1996, nr 57, s. 15. Powrót na falê, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 168, s. 1.
2 - Informacja statystyczna radiowêz³ów zak³adowych, w: Archiwum Wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. zespó³: Wydzia³
Ideologiczny, sygn. 561, s. 154.
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Nehrebecki. Pierwsz¹ szefow¹ radia zosta³a Halina Jasiñska, która zajmowa³a
siê w przedsiêbiorstwie sprawami kulturalno-oœwiatowymi, wspó³pracowa³a
tak¿e z pismem ,,Stilon Gorzowski’’. W 1967 r. redakcjê i rozg³oœniê po³¹czono
w jedno centrum informacyjne przedsiêbiorstwa, które nastêpnie w³¹czono do
dzia³u reklamy i propagandy (kier. Jan Jankowski). W latach siedemdziesi¹tych
dzia³ ten podlega³ jeszcze innym reorganizacjom, w koñcu rozg³oœnia znów
usamodzielni³a siê, podlegaj¹c bezpoœrednio dyrektorowi d/s pracowniczych.
Kilkuosobow¹ redakcj¹ kierowali kolejno: Urszula Maciñska, Wanda Ruklisz,
Ewa Tuczyñska, Ryszard Tymowicz, Leszek Jakubowski i Jolanta Cieœla (od
grudnia 1982 r.)1. Wœród najd³u¿ej pracuj¹cych tu radiowców byli: Marek
Graczyk (od 1966) Dariusz Skar¿yñski (1988-1998). Kilkoro gorzowskich
dziennikarzy ma w swoich ¿yciorysach okres wspó³pracy z t¹ rozg³oœni¹. S¹
to: Zbigniew Bodnar, Ryszard Tymowicz, Gra¿yna Cudak, Piotr Bednarek*.
Studio w ,,Stilonie’’ pomaga³o te¿ w powstaniu gorzowskich rozg³oœni: Gorzów
i GO oraz Telewizji ,,Vigor’’. Poprzez udzia³ w ¿yciu miasta i województwa,
zak³adowa rozg³oœnia radiowa uzyska³a w latach dziewiêædziesi¹tych nieformalny
status medium o znaczeniu regionalnym.
Od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych audycje nadawane by³y dwa razy dziennie
o sta³ych porach (9.30-10.30 oraz 13.30-14.30) i obejmowa³y sport, sprawy
ruchu drogowego, sprawy miasta i województwa, wydarzenia kulturalne.
Problemy zak³adowe relacjonowane by³y na podstawie poniedzia³kowych
narad cz³onków dyrekcji, zwi¹zków zawodowych i rady nadzorczej. Przeprowadzano te¿ indywidualne rozmowy z dzia³aczami, rozg³oœnia umo¿liwia³a
pracownikom bezp³atne zamieszczanie og³oszeñ kupno-sprzeda¿. Odrêbne
dwudziestominutowe audycje mia³y dwa dzia³aj¹ce w zak³adzie zwi¹zki
zawodowe2.
W po³owie 1999 r dokonano reorganizacji, w wyniku której w radiowêŸle
pozosta³ tylko jeden etatowy pracownik, Marek Graczyk. Emisja programu
trwa w godz. 10.30-12.00 i 14.00-15.30 (powtórka), w tym w³asny program
rozg³oœni stanowi ok. po³owy czasu. Radiowêze³ przygotowuje te¿ audycje dla
innych rozg³oœni radiowych (g³ównie Radio Plus Gorzów).3
Radio MZK. Tzw. ,,Miejski Radiowêze³’’ to inicjatywa Romana B³aszczaka
(by³ego wspó³pracownika Radia GO i Telewizji Vigor). Program radiowêz³a
emitowany by³ w autobusach i tramwajach MZK. Muzykê i konferansjerkê
przygotowywa³ Andrzej Jaszczyszyn z Radia ,,S’’. W czterogodzinnej audycji
dominowa³a muzyka (60 proc.), reklama (30 proc.) oraz miejskie informacje

1 - ,,Arsena³’’ 1995, nr 2, s. 48.
2 - Mieczys³aw Miszkin, Dwie godziny programu, ,,Stilon Gorzowski’’ 1995, nr 12, s. 3.
3 - Rozmowa z rzecznikiem prasowym ZWCh ,,Stilon’’, 8 grudnia 1999 r.
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i komunikaty. Wed³ug twórców radiowêz³a, ich program dociera³ do 25 tys.
s³uchaczy.1

7. Telewizja publiczna
Historia telewizji publicznej na Ziemi Lubuskiej siêga pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych, pierwszy telewizor zarejestrowano w Zielonej Górze ju¿
1 grudnia 1956 r. Tak jak w ca³ym kraju, równie¿ w województwie zielonogórskim
liczba odbiorników telewizyjnych zwiêksza³a siê b³yskawicznie. W 1960 r. w woj.
zielonogórskim by³o ok. 3 tys. telewizorów, a w 1964 r. zarejestrowano ju¿ 25
tys. abonentów telewizyjnych2. W 1965 r. na 10 tys. mieszkañców przypada³o
696 telewizorów, a dziesiêæ lat póŸniej 2100. Ten szybki rozwój zwi¹zany by³
z uruchomieniem w 1965 r. w Jemio³owie k/ £agowa przekaŸnikowej stacji
telewizyjnej umo¿liwiaj¹cej dobry odbiór programu telewizyjnego oraz
radiowych programów nadawanych na falach UKF3. W³adze wojewódzkie
monitowa³y warszawsk¹ centralê o odrêbny program dla woj. zielonogórskiego,
który móg³by byæ realizowany przez TV Poznañ.
Korespondentem Dziennika Telewizyjnego w Zielonej Górze by³ pracownik
zielonogórskiego radia Alek Bia³kowski, który w 1962 r. przyjecha³ z Koszalina
do Zielonej Góry i na zamówienie warszawskiego Radiokomitetu przygotowywa³
dla telewizji materia³y we wspó³pracy z operatorem Klemensem Pyrzanowskim4.
W latach szeœædziesi¹tych przekazywano do Warszawy ok. 15 tematów
miesiêcznie oraz jeden lub dwa d³u¿sze materia³y. Ponadto raz w miesi¹cu
poznañska telewizja emitowa³a piêtnastominutow¹ ,,Panoramê lubusk¹’’.
Wa¿n¹ rolê w tradycji filmowo-telewizyjnej regionu lubuskiego odegra³o tak¿e
Lubuskie Towarzystwo Filmowe z Januszem £omskim na czele oraz ogólnopolska impreza organizowana co roku w £agowie jako Lubuskie Lato Filmowe.
Po reformie administracyjnej w 1975 r., kiedy to zmniejszy³ siê obszar (a
tym samym i znaczenie) województwa zielonogórskiego, nie by³o tu szans na
rozwój samodzielnego oœrodka telewizji. Redakcja TV w Zielonej Górze
funkcjonowa³a przy rozg³oœni radiowej i obs³ugiwa³a obydwa lubuskie
województwa. W latach 1974-80 pracowa³y tam dwie osoby (A. Bia³kowski,
K. Pyrzanowski) i by³ to najni¿szy stan etatowy wœród rozg³oœni regionalnych
PR, przy których dzia³a³y redakcje telewizyjne. W 1981 r. wymiar ten

1 - Radio autobusowe, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 231, s 21.
2 - Akta KW PZRP w Zielonej Górze, teczka: Uchwa³y, plany i informacje KW dotycz¹ce rozwoju telewizji w województwie
i budowy oœrodka TV w Jemio³owie, k. 2. Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze.
3 - Micha³ Za³êski, Bzik z telewizj¹, ,,Nadodrze’’ 1960, nr11, s. 9.
4 - Rozmowa z Klemensem Pyrzanowskim, 24 maja 2000 r.
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(Fot. Agencja Mega)

zwiêkszono przejœciowo do czterech
etatów. W latach osiemdziesi¹tych
województwa zielonogórskie i gorzowskie pod wzglêdem obs³ugi telewizyjnej zdane by³y g³ównie na
poznañski oœrodek Telewizji Polskiej,
który w 1984 r. przej¹³ pod wzglêdem
organizacyjnym zielonogórsk¹ redakcjê TV. W tej strukturze redakcja
przetrwa³a do pocz¹tków 1992 r.,
realizuj¹c jeden lub dwa materia³y
informacyjne tygodniowo oraz programy publicystyczne dla warszawskiego Dziennika TV oraz firmy
Poltel.
Mo¿liwoœci stworzenia samodzielnej stacji telewizyjnej w Gorzowie
lub Zielonej Górze pojawi³y siê po
zmianach ustrojowych z lat 19891990, jednak wykorzysta³y je przede
Zmar³y w 1999 r. Alek Bia³kowski by³ pionierem
lubuskiej telewizji
wszystkim telewizje prywatne. Pewne
nadzieje na zmianê tej sytuacji dawa³
rozwój OTV w Poznaniu oraz fakt korzystania przez ten oœrodek z us³ug
dziennikarzy lubuskich i miejscowych prywatnych firm telewizyjnych. Na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych dla poznañskiej telewizji najwiêcej programów
z Zielonej Góry produkowa³a Agencja Telewizyjna BB News1. PóŸniej na bazie
tej spó³ki próbowano stworzyæ prywatn¹ Telewizjê Zielona Góra. W Gorzowie
ju¿ w 1992 roku rozpoczê³a nadawanie TV Vigor2. Inicjatywy te jednoznacznie
wskazywa³y na to, i¿ prywatne przedsiêwziêcia wyprzedz¹ telewizjê publiczn¹.
Tak siê te¿ sta³o. W sektorze telewizji publicznej do 1998 r. region lubuski
posiada³ jedynie korespondentów i firmy pracuj¹ce dla poznañskiego OTV.
I choæ Poznañ nadawa³ program a¿ dla siedmiu województw (w tym
gorzowskiego i zielonogórskiego), to jednak jego ogl¹dalnoœæ na Ziemi
Lubuskiej by³a najni¿sza3. Dopiero zapowiedŸ utworzenia województwa
lubuskiego wp³ynê³a na zmianê polityki oœrodka telewizji publicznej w Poznaniu.
Na podjêcie nowej inicjatywy medialnej przez OTV Poznañ wp³ynê³o równie¿
to, ¿e w kwietniu 1998 r. dyrektorem programowym oœrodka zosta³ Andrzej
Cudak, dotychczasowy redaktor naczelny gorzowskiej Telewizji Vigor.
1 - ,,Gazeta Lubuska’’1992, nr 120, s. 13; nr 153, s. 4.
2 - Marek Bia³ow¹s, Telewizyjne przes³uchania, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1994, nr 61, s. 1.
3 - Zdzis³aw Haczek, Swojska szklana pogoda, ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 185, s. 1.
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Redakcja telewizji poznañskiej w Gorzowie powsta³a 1 wrzeœnia 1998 r.
Trzon zespo³u stanowi³y dwie osoby pracuj¹ce wczeœniej w Vigorze: dziennikarka
Katarzyna Wawrzyniak* i operator Leonard Glapa. Pierwsza emisja ,,Teleskopu
Lubuskiego’’ nast¹pi³a 1 paŸdziernika 1998 r.1 Program nadawany by³ na kanale
49 i dziêki przekaŸnikowi w Jemio³owie móg³ byæ odbierany w ca³ym nowym
województwie. W 17-godzinnym programie poznañskim, oprócz ,,Teleskopu’’
region lubuski mia³ te¿ swoj¹ czêœæ w materia³ach publicystycznych i sportowych2.
Po roku dzia³alnoœci oprócz ,,Teleskopu Lubuskiego’’ gorzowska redakcja
OTV Poznañ przygotowywa³a program reporterski ,,Spojrzenia’’, wywiady oraz
magazyny publicystyczne ,,Rozmaitoœci Lubuskie’’. Materia³y te emitowane
by³y w godzinach 17.15-21.30. Przekaz odbywa³ siê drog¹ elektroniczn¹. W ten
sam sposób w Gorzowie odbierano materia³y od korespondenta z Zielonej
Góry3. W poznañskiej ramówce programy z lubuskiego zajmowa³y godzinê
dziennie (bez niedzieli). Odrêbne zamówienia na programy z Gorzowa Wlkp.
sk³adali realizatorzy ,,Teleexpressu’’, ,,Panoramy’’, ,,Wiadomoœci’’ oraz innych
redakcji warszawskich. Studio redakcyjne pocz¹tkowo mieœci³o siê w Urzêdzie
Wojewódzkim, od stycznia 2000 r. telewizja przenios³a siê do wie¿owca Watral
Sweet Center na gorzowskim Górczynie. W ci¹gu dwóch lat funkcjonowania
gorzowski oœrodek poznañskiej telewizji powa¿nie siê rozbudowa³, a Katarzyna
Wawrzyniak-Pazurkiewicz zosta³a jego kierownikiem. Pod koniec 1999 r.
w redakcji pracowa³o ju¿ osiem osób, w tym troje dziennikarzy, absolwentów
szkó³ wy¿szych. By³ te¿ jeden sta³y wspó³pracownik d/s sportu.
W Zielonej Górze sta³ymi wspó³pracownikami OTV Poznañ by³y firmy
producenckie Mariusza Krauzego i braci Œmia³ków, Janusza i Miros³awa.
Jednak materia³y przygotowywane przez firmy prywatne nie mog³y przekraczaæ
10 proc. programu OTV. W paŸdzierniku 1999 r. poznañska redakcja
zorganizowa³a w zielonogórskim Zastalu studio. Materia³y z rejonu zielonogórskiego przygotowywa³a Ewa Wojnowska, która wczeœniej pracowa³a w TV-51
i gorzowskim oddziale OTV Poznañ. W po³owie 2000 r. oœrodek gorzowski
i zielonogórski przygotowywa³y razem tygodniowo ok. 150 minut materia³ów
informacyjnych (g³ównie ,,Teleskop Lubuski’’) oraz ok. 40 minut programów
publicystycznych: ,,Wywiad Teleskopu’’, ,,Rozmaitoœci Lubuskie’’, ,,Lubuska
Kronika Kulturalna’’, ,,Audio-tele’’4.
Jednoczeœnie trwa³y przygotowania do uruchomienia Lubuskiego Oddzia³u
Telewizji Polskiej. W przedsiêwziêcie to zaanga¿owali siê szczególnie
parlamentarzyœci. Na pocz¹tku marca 2000 r. Sejm nowelizowa³ ustawê
o radiofonii i telewizji, przewiduj¹c m.in. mo¿liwoœæ utworzenia lubuskiego
1 - Przez w³asny teleskop, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 187, s.1.
2 - Lubuskie w PTV, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 303, s. 2.
3 - Rozmowa z Katarzyn¹ Wawrzyniak, 17 listopada 1999 r.
4 - Rozmowa z Ew¹ Wojnowsk¹, 26 maja 2000 r.
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(fot. z archiwum P. Bednarka)

oœrodka telewizji publicznej z siedzib¹ w Zielonej Górze. Choæ poprawka
o powo³aniu oœrodka nie zosta³a dot¹d uchwalona, to jednak przy okazji
sejmowej dyskusji znów wyp³ynê³y gorzowsko-zielonogórskie animozje1.
Powstanie oœrodka w Zielonej Górze popiera³y te¿ dzia³aj¹ce w mieœcie
medialne firmy: Agencja Telewizyjna Carbo Media, Telewizja 51, Eurokolor,
Telewizja Przewodowa Zielona Góra. Na prze³omie 1999 i 2000 r. obliczano,
¿e w Zielonej Górze by³o ok. 30 dziennikarzy aktywnie wspó³pracuj¹cych
z telewizj¹ publiczn¹ i stacjami komercyjnymi. Na wyposa¿eniu dziennikarzy
by³o szeœæ kamer Betacam SP i dziesiêæ kamer cyfrowych nowej generacji.
Ponadto w mieœcie pracowa³y cztery zestawy monta¿u Betacam SP, w tym
zestaw nowoczesnego monta¿u hybrydowego (Carbo Media). Spoœród siedmiu
zielonogórskich firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ programów, trzy mia³y w³asne
studia z wyposa¿eniem umo¿liwiaj¹cym realizacjê dzienników i wywiadów2.

8. Telewizja Vigor
Przygotowania do uruchomienia prywatnej telewizji w Gorzowie trwa³y od
1989 r. Inicjatorami przedsiêwziêcia byli ludzie zwi¹zani z zak³adow¹ pracowni¹
telewizyjn¹ ,,Stilonu’’: Rafa³ Stêpieñ, Micha³ Woronowicz, Jerzy Chomski,
W³odzimierz Tomaszewski. Do za³o¿enia spó³ki przekonano kilka wp³ywowych
osób, kapita³ zak³adowy wyniós³ 2,150 mld z³. (1 udzia³ = 50 mln z³).
Udzia³owcami spó³ki z o. o. byli: firma Stilon (7 udzia³ów), Urz¹d Wojewódzki
(7 udzia³ów w formie czynszu dzier¿awnego za lokal), przedsiêbiorstwa
spedycyjne Expol w Zielonej Górze (14 udzia³ów), PKS Auto-Transport
w Warszawie (4) i Hartwig w Warszawie (1) oraz gorzowskie firmy: Centrala
Materia³ów Budowlanych (1) i Gozamet-Wutech (1), Andrzej Wachowski handlowiec z opolskiego prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na przejœciu
granicznym w Œwiecku (8 udzia³ów). Rejestracja spó³ki ,,Vigor Telewizja
Gorzów’’ nast¹pi³a 27 maja 1992 r. Nazwa mia³a podkreœlaæ nie tylko medialny
i lokalny charakter spó³ki, ale tak¿e jej operatywnoœæ. W czerwcu 1992 r.
spó³ka z³o¿y³a w Ministerstwie £¹cznoœci podanie o przyznanie czêstotliwoœci3.
Nastêpne miesi¹ce up³ynê³y na przygotowaniach technicznych, szukaniu
dodatkowych inwestorów oraz na trudnych kontaktach z Ministerstwem
£¹cznoœci, które w oczekiwaniu na ustawê sejmow¹ nie by³o nastawione
pozytywnie do tego typu inicjatyw.

1 - Pose³ Edward Daszkiewicz (AWS) w polemice z klubowym koleg¹ porówna³ Gorzów do kurnika, co odnotowa³y regionalne
media. ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 54, s. 1. ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 54, s. 2.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 156, s. 13. R: 2000, nr 60, s. 1-3.
3 - ,,Stilon Gorzowski’’ 1992, nr 8, s 1-3 oraz nr 18, s. 2. Patrz tak¿e: ,,Arsena³’’ 1995, nr 4, s. 38-39.
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Pierwsi pracownicy Telewizji Vigor. Stoj¹ od lewej: Jerzy Chomski, Micha³ Woronowicz, Rafa³
Stêpieñ, Piotr Bednarek, Teresa Karwacka, W³odzimierz Tomaszewski. W pierwszym sk³adzie
Vigoru by³a równie¿ Jagoda Bokuniewicz, której nie ma na zdjêciu

Najprostsze okaza³o siê pokonanie barier technicznych. Rafa³ Stêpieñ
i W³odzimierz Tomaszewski skonstruowali nadajnik, który po zamontowaniu
na budynku Urzêdu Wojewódzkiego zapewnia³ mo¿liwoœæ przekazu w promieniu
3 km. Kamery i magnetowidy typu VHS pochodzi³y ze ,,Stilonu’’, lokal stacji
mieœci³ siê na 14 piêtrze Urzêdu Wojewódzkiego. Obsadê telewizji stanowi³o
szeœæ osób, które same zaadaptowa³y pomieszczenia techniczne, studio
i re¿yserkê1. Poniewa¿ Ministerstwo £¹cznoœci nie mog³o udzieliæ koncesji
w zwi¹zku z przygotowywaniem ustawy sejmowej, postanowiono rozpocz¹æ tzw.
nadawanie eksperymentalne.
Pierwszy pó³godzinny program wyemitowany zosta³ 15 sierpnia 1992 r.
o godz. 18.30 na kanale 22. Nagranie zapowiedzi programu nast¹pi³o
w gorzowskim parku Wiosny Ludów, poniewa¿ studio nie by³o jeszcze gotowe.
Regularna emisja rozpoczê³a siê po kilkunastu dniach. W ka¿dy wtorek i pi¹tek
Telewizja Vigor prezentowa³a w³asny serwis informacyjny oraz programy
publicystyczne o tematyce lokalnej. Powtórzenie emisji odbywa³o siê w œrody
i w soboty. Dziêki bogatemu archiwum filmowemu telewizji w ,,Stilonie’’, nowa
stacja na samym starcie dysponowa³a interesuj¹cymi materia³ami. Mimo

1 - ,,Gorzowska Gazeta Nowa’’ 1992, nr 109, s. 5.
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pocz¹tkowych k³opotów z odbiorem gorzowianie niezwykle ciep³o przyjêli
pierwsz¹ lokaln¹ stacjê telewizyjn¹1. Kr¹g odbiorców poszerza³ siê wraz
z rozwojem telewizji kablowej. Emisja Vigoru przez pierwsz¹ sieæ kablow¹
w mieœcie rozpoczê³a siê na pocz¹tku 1993 r.
Oprócz wiadomoœci regionalnych telewizja prezentowa³a tak¿e relacje
sportowe, programy przyrodnicze, jedynym nadanym w pocz¹tkowym okresie
filmem fabularnym by³a ,,Bonanza’’. Od pocz¹tku funkcjonowania telewizji
,,dusz¹’’ przedsiêwziêcia by³ Micha³ Woronowicz, dyrektor Vigoru w latach
1992-1995. Przedtem przez 23 lata pracowa³ w ,,Stilonie’’, gdzie by³ szefem
Obrony Cywilnej. W ramach tej pracy zapozna³ siê m. in. z funkcjonowaniem
telewizji przemys³owej. Ponadto nale¿a³ te¿ do gorzowskiego Amatorskiego
Klubu Filmowego. Jego filmy zdoby³y nagrody na amatorskich przegl¹dach2.
Zastêpc¹ dyrektora by³ Rafa³ Stêpieñ, absolwent Politechniki Lwowskiej,
mi³oœnik filmów i komputerów, wspó³pracownik pracowni telewizyjnej w Zespole
Szkó³ Mechanicznych. Obok nich w pierwszym zespole telewizji pracowali:
Jagoda Bokuniewicz*, W³odzimierz Tomaszewski, Piotr Bednarek, Jerzy
Chomski i Teresa Karwacka. Nikt z nich nie móg³ o sobie powiedzieæ, ¿e by³
profesjonalnym redaktorem telewizji. Tak jak wielu innych dziennikarzy,
nowego zawodu uczyli siê w trakcie pracy, co owocowa³o tak¿e mniejszymi lub
wiêkszymi wpadkami3.
Podstawowym problemem pozosta³o zapewnienie funduszy na bie¿¹ce
funkcjonowanie telewizji. Wp³ywy pochodzi³y wy³¹cznie z reklam i materia³ów
sponsorowanych zlecanych przez Urz¹d Miejski (programy ,,Puls miasta’’
i ,,Kwadrans z prezydentem’’)4. Po pó³rocznej emisji telewizja nie mog³a sobie
pozwoliæ na zwiêkszenie zatrudnienia (pracowa³o tu osiem osób - nie wszyscy
na pe³nych etatach), zdarza³y siê te¿ przypadki, ¿e brakowa³o pieniêdzy na
wyp³aty5. Dodatkowy k³opot pojawi³ siê na pocz¹tku 1994 r., gdy po instalacji
nowo zakupionego nadajnika o zwiêkszonej mocy (zapewnia³ odbiór w promieniu 10 km) okaza³o siê, ¿e wprawdzie nadajnik ten odpowiada wymaganym
normom, ale nadaje na kanale 45. zastrze¿onym dla wojska. Tê paradoksaln¹
sytuacjê dziennikarze tak wspominali jeszcze po latach: Mieliœmy legalny
nadajnik z homologacj¹, zgodê na retransmisjê programów z legalnej Polonii,
1 - Jagoda Bokuniewicz, Dzieñ dobry! Tu telewizja Gorzów, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1992, nr 32, s. 1-4 (oprócz tekstu du¿e zdjêcie
zespo³u telewizyjnego na pierwszej stronie), tak¿e: Jan W. Kaczmarek, Dumni z Vigoru, ,,Gorzowska Gazeta Nowa’’ 1992, nr
206, s. 4; Rok z Vigorem, ,,Gorzowska Gazeta Nowa’’ 1993, nr 162, s. 4.
2 - M. Woronowicz by³ równie¿ cz³onkiem Gorzowskiej Lo¿y Liderów, krótkofalowcem, kucharzem, pszczelarzem. O swojej
karierze telewizyjnej opowiada³, ¿e przypomina historiê bohatera filmu K. Kieœlowskiego ,,Amator’’. Z wielk¹ pasj¹
pokonywa³ wci¹¿ nowe bariery pojawiaj¹ce siê na drodze rozwoju Vigoru. Stres towarzysz¹cy tej pracy nie pozosta³ bez
wp³ywu na jego zdrowie. M. Woronowicz zmar³ nagle w 1995 r. Patrz: ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 42, s. 2.
3 - Jeszcze w 1997 r. ,,Gazeta Zachodnia’’ (nr 33, s. 3) w obszernym reporta¿u ze studia TV Vigor napisa³a jak to po zapowiedzi
spikerki: Dziœ obradowa³ sejmik samorz¹dowy, na ekranie pojawi³y siê œwinie w chlewie.
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1993, nr 85, s. 5.
5 - Przetrwaæ, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1993, nr 11, s. 1-9. Piraci z ,,Vigoru’’, ,,Gazeta Lubuska’’ 1994, nr 260 s. 4.
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nawet umowê z Ministerstwem Obrony Narodowej na emisjê filmów popularyzuj¹cych s³u¿bê wojskow¹, a dzia³aliœmy nielegalnie i nielegalnie zajmowaliœmy
kana³ 45. [...] I do tego udzia³owcem naszej pirackiej stacji by³ przez trzy lata
wojewoda1. Aby nie pogarszaæ sytuacji w czasie gdy KRRiT zastanawia³a siê
nad udzieleniem koncesji, zarz¹d spó³ki podj¹³ decyzjê o czasowym zawieszeniu
emisji. Przerwa trwa³a od 19 marca do 5 maja 1994 r.2
Po wznowieniu program emitowany by³ na 40. kanale. W tym czasie
zakupiono tak¿e nowy sprzêt: komputer do wprowadzenia grafiki, uporz¹dkowano archiwum (ju¿ wtedy liczy³o ok. 400 kaset). Nie zmieni³a siê ramówka
programu, choæ pojawi³y siê nowe oferty programów sportowych. Podstawowy
serwis nadal emitowano w Gorzowskim Magazynie Informacyjnym. W latach
1993-95 Telewizja Vigor zakupi³a od OTV Szczecin stare polskie seriale, które
cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem widzów oraz retransmitowa³a program
TV Polonia. Pod koniec 1994 r. telewizja nadawa³a 4 razy w tygodniu (od
wtorku do soboty), œrednio siedemnaœcie godzin na tydzieñ, w tym 12 godzin
produkcji w³asnej. Szefowie Vigoru rozmawiali tak¿e z przedstawicielem
w³oskiego potentata telewizyjnego Nicolo Grauso, który by³ w³aœcicielem
programu Polonia 1. Ale zarz¹d spó³ki nie zdecydowa³ siê na sprzeda¿ telewizji
W³ochom, co uratowa³o stacjê przed k³opotami jakie dotknê³y inne polskie
telewizje, które podpisa³y umowy z W³ochami. TV Vigor musia³a dokonaæ
powa¿nych inwestycji zwi¹zanych z codzienn¹ emisj¹ programu, do czego
zobowi¹zano siê we wniosku o koncesjê3. Jednoczeœnie wyniki finansowe by³y
ujemne: w 1994 r. firma mia³a prawie 700 mln z³. straty, w kwietniu 1995 r.
obliczono, ¿e straty liczone od pocz¹tku istnienia spó³ki wynios³y 1.387 mln
z³. W tym czasie dochód z reklam pokrywa³ 41 proc. kosztów emisji4.
Przez wiele miesiêcy 1995 r. Vigor nie mia³ dobrej passy. Oficjalne
przyznanie koncesji (na dziesiêæ lat) 6 lutego 1995 r. zmusi³o spó³kê do
wp³acenia do KRRiT 10 tys. z³. Ros³y zaleg³oœci wobec instytucji podatkowych.
Zrezygnowano z próby przekszta³cenia Vigoru w spó³kê akcyjn¹, niepowodzeniem zakoñczy³o siê tak¿e szukanie nowych udzia³owców wœród miejscowych
firm i samorz¹dów. Na pocz¹tku roku swoj¹ rezygnacjê z pracy w zarz¹dzie
zg³osi³o dwoje zastêpców dyrektora: d/s ekonomicznych Teresa Karwacka i d/s
technicznych Rafa³ Stêpieñ. We wrzeœniu ciê¿ko zachorowa³ i wkrótce zmar³
prezes zarz¹du i twórca telewizji Micha³ Woronowicz. 1 listopada funkcjê
1 - W³odzimierz Nowak, Przepraszamy pañstwa, problemy techniczne, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997 r., nr 33, s. 3, dodatek ,,Tylko
w Gorzowie’’. Jagoda Bokuniewicz, Kogo w kana³?, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 12, s. 5.
2 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 12, s. 2. ,,Codzienny Express Zachodni’’ 1994, nr 79, s. 6. Vigor otrzyma³ koncesjê 6 lutego
1995 r. (za 600 mln z³.), umo¿liwia³a ona nadawanie na kanale 40 nadajnikiem o mocy 1 kW.
3 - Jagoda Bokuniewicz, Z nowym wigorem, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1994, nr 16, s 4. ,,Gorzowiak’’ 1995, nr 17, s. 6.
4 - Uchwa³¹ nr 27 Rady Nadzorczej z kwietnia 1995 r. straty te mia³y byæ pokryte Funduszem zapasowym spó³ki oraz z zysków
z przysz³ych okresów. Akta dotycz¹ce Telewizji Vigor, teczka 57, Wydzia³ Polityki Regionalnej, Archiwum Lubuskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (dalej: AUWL).
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Zespó³ pracowników Telewizji Vigor w 1995 r. Obok redaktora naczelnego Micha³a Woronowicza
siedz¹: spikerka Joanna Marciñczyk (po prawej rêce szefa) i redaktor Anna Rusakiewicz

redaktora naczelnego (a zarazem prezesa zarz¹du) powierzono Andrzejowi
Cudakowi1. W tym czasie dziennikarzami Vigoru byli: Piotr Bednarek*, Jagoda
Bokuniewicz, Tomasz Krutkiewicz, Zygfryd Kamilewicz.2
Nowy prezes przedstawi³ propozycje zmian programowych i organizacyjnych,
zaznaczaj¹c jednoczeœnie potrzebê doinwestowania technicznego telewizji.
Pierwsz¹ jaskó³k¹ zmian by³ konkurs ,,Black and white’’ nadawany od 13
paŸdziernika w ka¿dy pi¹tek o godz. 19. Jednoczeœnie trwa³y prace nad now¹
ramówk¹, któr¹ zaprezentowano w grudniu. Znalaz³y siê w niej teledyski,
kreskówki dla dzieci, koncerty, programy dla podró¿ników, seriale (m.in.
,,Kojak’’). Utrzymany zosta³ ,,Gorzowski Magazyn Informacyjny’’ sk³adaj¹cy
siê z 5-7 relacji filmowych i wzbogacony o publicystyczny program ,,Dzieñ’’,
a lokalna kronika wypadków, zgodnie z ide¹ nowego prezesa, zwiêksza³a
sensacyjn¹ ofertê telewizji. W jej realizacji uczestniczyli gorzowscy policjanci.
Dziennikarze prezentowali swoje opinie w programie ,,Na w³asny rachunek’’.
Cotygodniowy ,,Magazyn kulturalny’’ prowadzi³a Katarzyna Wiœniewska. Po
tych zmianach emisja programów zaczyna³a siê o 17.00, a koñczy³a po pó³nocy.
1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 136, s. 3; ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 151, s. 1; nr 153, s. 3; nr 225, s. 2; nr 272, s. 2.
2 - Akta Telewizji Vigor, OdpowiedŸ rzecznika prasowego wojewody na pismo Biura Prasowego Rz¹du, str. 93, w: Gabinet
wojewody, teczka nr 25, AWUL.
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Za nowe programy zakupione od ,,PAI-Filmu’’ p³acono czasem dla emisji
reklam tej agencji1. Znalaz³y siê te¿ w województwie instytucje zainteresowane
czêœciowym sponsorowaniem programów Vigoru. Na tej zasadzie emitowane
by³y audycje: ,,Magazyn rolniczy’’, ,,Magazyn ekonomiczny’’, ,,Wiadomoœci
sportowe’’, ,,997’’, ,,Szanse i bariery’’, ,,Magazyn samorz¹dowy’’, ,,A. Szyjkowski
radzi’’, ,,Bestselery Empiku’’2. Tygodniowa emisja zwiêkszy³a siê z 18 do 90
godzin.
W 1996 r. udzia³ami w gorzowskiej telewizji zainteresowa³a siê Telewizja
Dolnoœl¹ska TeDe z Wroc³awia. W zwi¹zku z tym w paŸdzierniku zadecydowano
o podniesieniu kapita³u zak³adowego do 320 tys. PLN. Nastêpnie wroc³awska
telewizja wykupi³a 48 proc. udzia³ów od firmy Expol i Kazimierza Dêbickiego3.
W 1996 r. dochody telewizji wzros³y czterokrotnie, a zysk brutto wyniós³ ok.
4 tys. z³ miesiêcznie.4
W 1997 r. w TV Vigor zatrudnionych by³o oœmiu dziennikarzy i czterech
operatorów. ,,Gorzowski Magazyn Informacyjny’’ prowadzi³a Joanna Marciñczyk, pracuj¹ca tu od 1993 r. Spoœród znanych gorzowskich dziennikarzy
w Vigorze pracowa³ tak¿e Krzysztof Ho³yñski. Sekretarzem redakcji by³a
Katarzyna Wawrzyniak. Wœród kadry technicznej najwiêksze doœwiadczenie
w pracy z kamer¹ mia³ Leonard Glapa, emeryt wojskowy, wspó³pracownik
wojskowej ,,Czo³ówki’’.
W marcu 1997 r. Zachodniopomorska Szko³a Biznesu og³osi³a wyniki badañ
na temat ogl¹dalnoœci Vigoru. Okaza³o siê, ¿e 44 proc. gorzowian ogl¹da Vigor
kilka razy w tygodniu, a 42 proc. raz w tygodniu. W tym czasie du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê brazylijskie seriale (ogl¹da³o je 35,2 proc. gorzowskich
telewidzów)5. Zasiêg telewizji zwiêkszy³ siê dziêki rozwojowi telewizji kablowych
oraz specjalnych systemów odbiorczych w Drezdenku, Sulêcinie, Skwierzynie,
Kostrzynie, Miêdzychodzie i S³ubicach6.
W 1997 r. w spó³ce ponownie zasz³y zmiany w³asnoœciowe. Udzia³y nale¿¹ce
do Urzêdu Wojewódzkiego przejê³o Ministerstwo Skarbu Pañstwa. W marcu
tego roku Vigor nawi¹za³ wspó³pracê z wroc³awskim holdingiem telewizyjnym
Odra, który skupia³ kilka lokalnych telewizji Polski zachodniej i pó³nocnej.
Wspólne zbieranie reklam mia³o wzmocniæ ma³¹ stacjê. Na pocz¹tku 1998 r.

1 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 219, s. 2. Wywiady z A. Cudakiem [w:] ,,Ziemia Gorzowska’’ 1995, nr 45, s. 3-7; ,,Arsena³’’
1995, nr 12, s. 47; ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1996, nr 9, s. 1-2.
2 - Protokó³ zgromadzenia wspólników spó³ki Vigor Telewizja Gorzów z dn. 10.06.1996, teczka 57, Wydzia³ Polityki Regionalnej,
Archiwum Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 269, s. 5 oraz nr 274, s. 4. K. Dêbicki podczas zgromadzenia wspólników wystêpowa³ tak¿e
w imieniu firmy Expol.
4 - Protokó³ zgromadzenia wspólników spó³ki Vigor Telewizja Gorzów z dn. 8.10.1996 oraz 5.11.1966 oraz teczka 57, Wydzia³
Polityki Regionalnej, APWUL.
5 - W. Nowak, Przepraszamy..., opr. cyt.
6 - ,,Gazeta Kostrzyñska’’ 1996, nr 9, s. 1-2.
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najwiêkszy pakiet udzia³ów
spó³ki wykupi³a warszawska
spó³ka z o. o. Trans Media
Group, posiadaj¹ca udzia³y
tak¿e w sieci telewizyjnej
pod nazw¹ Nasza Telewizja1.
Wszystkie te zmiany musia³y siê odbiæ tak¿e na
ramówce Vigoru. W styczniu wiadomoœci Vigoru przeniesiono z godz. 21.00 na 23.00. Czas najwiêkszej
ogl¹dalnoœci w godz. 18.00-21.00 zarezerwowany by³ dla wspólnej emisji
programów sieci telewizyjnej Odra oraz Nasza Telewizja. Zmiany w uk³adzie
programowym trwa³y przez ca³y 1998 r. Popularna audycja ,,Umówimy siê..’’
przesuniêta zosta³a na 17.00, a ,,Sport Express’’ na 21.10. Dzienniki przewidziano
o 8.15, 15.00, krótkie piêciominutowe wiadomoœci na 16.30, 17.30 i 21.00.
Nast¹pi³y te¿ zmiany kadrowe2. Nowym prezesem zosta³ Tomasz Kurzewski
z Wroc³awia, a jego zastêpcami Rafa³ Stêpieñ i Norbert Klimiuk (wczeœniej
pracowa³ we wroc³awskiej firmie producenckiej). W czerwcu redaktorem
naczelnym zosta³ Piotr Bednarek3. Pod koniec 1998 r. rozwi¹zano agencjê
reklamow¹, od tej pory reklamy trafia³y do Vigoru przede wszystkim za
poœrednictwem agencji reklamowej z Warszawy, która obs³ugiwa³a stacje
telewizyjne Odry i Naszej TV.
Zwi¹zanie siê Vigoru z sieci¹ telewizyjn¹, a przede wszystkim zmiany
w ramówce i zepchniêcie programów lokalnych poza najlepszy czas antenowy,
wywo³a³y zró¿nicowane reakcje w gorzowskim œrodowisku. Ubolewano nad
strat¹ ,,w³asnej’’ telewizji oraz nad spodziewanym ograniczeniem lokalnego
charakteru programu. Jednak badania prowadzone przez Nasz¹ TV wykaza³y,
¿e lokalne widownie przyci¹gaj¹ nie tylko miejscowe wiadomoœci, ale tak¿e
atrakcyjne filmy i programy oferowane przez sieæ, których mniejsze stacje nie
by³yby w stanie sfinansowaæ. W Vigorze w pasmach wspólnych dla ca³ej sieci
pojawi³a siê aktorka Adrianna Biedrzyñska prowadz¹ca magazyn motoryzacyjny,
dziennikarka Ewa Michalska (znana z programu ,,Sto pytañ do...’’) prezentuj¹ca
show ,,Rêce do góry’’. Nowym programem z udzia³em telewidzów by³o ,,Na
scenie - za kulisami’’4.
Wzrost atrakcyjnoœci programu oraz aktywniejsza polityka reklamowa

1 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1997, nr 298, s. 1.
2 - Andrzej Cudak w kwietnia 1998 r. zosta³ dyrektorem Telewizji Poznañ i wraz ¿on¹ Gra¿yn¹ wyprowadzi³ siê z Gorzowa.
,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 68, s. 4.
3 - ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 15, s. 22; ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 129, s. 2
4 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998 nr 14, s. 4; nr 30, s. 1-4; nr 53, s. 4. ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998 nr 2, s. 5; nr 6, s. 5.
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umo¿liwi³y wypracowanie wiêkszego zysku, a to z kolei umo¿liwi³o przeprowadzenie inwestycji. Wed³ug wiceprezesa d/s technicznych Vigor posiada³
sprzêt taki sam jak telewizja publiczna1. We wrzeœniu 1998 r. Vigor uzyska³
wysokiej jakoœci kamerê Betacam, umo¿liwiaj¹c¹ przygotowanie nowego bloku
informacyjnego (w godz. 17.30-18.10), którego emisja rozpoczê³a siê 19
paŸdziernika. W programie tym obok lokalnych wiadomoœci znajdowa³y siê
tak¿e biznes-informacje oraz serwis krajowy. Profesjonalny charakter tego
programu zapewni³ sprzeda¿ jego fragmentów do innych komercyjnych
rozg³oœni (m.in. do RTL 7, Polsat, TVN). Aktywnoœæ Naszej TV na lokalnym
odcinku i powstanie nowych programów Vigoru zwi¹zane by³y tak¿e
z pojawieniem siê w Gorzowie konkurencji w postaci redakcji Poznañskiego
Oœrodka Telewizji Polskiej2. Mimo ¿e inicjatywa ta prze³amywa³a ostatecznie
monopol Vigoru na lokalnym rynku telewizyjnym, to jednak tradycja szeœciu
lat dzia³alnoœci oraz nowe inwestycje pomog³y stacji utrzymaæ pozycjê lidera.
Doceni³y to tak¿e gorzowskie w³adze. W 1997 r. Telewizjê Vigor odznaczy³
wojewoda Zbigniew Faliñski, a w 1999 r. z okazji siedmioletniej dzia³alnoœci
informacyjnej pami¹tkowy medal wrêczy³ redakcji wojewoda Jan Majchrowski3.
Na prze³omie roku 1999 i 2000 ustabilizowa³a siê sytuacja kadrowa Vigoru.
Telewizjê tworzy³o ponad trzydzieœci osób (w tym ok. 10 stanowili dziennikarze
i prezenterzy). Wiêkszoœæ z nich pracowa³a tu w ramach kontraktu, maj¹c
zarejestrowan¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ponadto z redakcj¹ wspó³pracowali korespondenci ze Skwierzyny, Strzelec Kraj. i Drezdenka. Zmiana
ramówki w tym okresie zwi¹zana by³a z rezygnacj¹ Vigoru ze wspó³pracy
z Nasz¹ Telewizj¹, która od pocz¹tku 1999 r. prze¿ywa³a powa¿ne k³opoty.
Decyzjê w tej sprawie podjê³a sieæ Telewizji Odra, emituj¹c w miejsce
programów Naszej TV program Polsat 2. W Vigorze zwiêkszy³ siê czas emisji
programu lokalnego, z 90 do 120 minut4.
Na prze³omie 1999 i 2000 r. g³ówny program Vigoru w dni powszednie
nadawany by³ w godz. 16.40-18.00. W soboty w po³udnie nadawano program
publicystyczny, a w niedzielê wczesnym popo³udniem magazyny: sportowy
i katolicki. Ponadto od 1996 r. Vigor mia³ w³asn¹ telegazetê (1023 strony)
oraz planszowy Info-kana³ emitowany w godzinach 1.00-6.00 z komunikatami
i reklamami (ok. sto plansz)5.

1 - WypowiedŸ Rafa³a Stêpnia dla ,,Pulsu Biznesu’’ z 26 listopada 1999 r., s. 12.
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 240, s. 2. Do oddzia³u OTV Poznañ przeszli z Vigoru: K. Wawrzyniak i L. Glapa.
3 - Wojewoda ceni Vigor, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1999, nr 35, s. 6.
4 - W tym czasie w sk³ad sieci ,,Odra’’ wchodzi³y telewizje: Vigor, 51, AWAL, TeDe, NTL, TV Bryza, http://www.wigor.pl/siec.htm
(25.11.99), tak¿e: Polsat 2 zamiast Naszej TV, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999, nr 128, s. 3.
5 - Rozmowa z redaktorem naczelnym TV Vigor Piotrem Bednarkiem, 26 listopada 1999.
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Pocz¹tki Telewizji 51 zwi¹zane s¹ z prywatn¹ Agencj¹ Telewizyjn¹ BB News
dzia³aj¹c¹ przy firmie B i B Market. Agencja powsta³a w Zielonej Górze na
prze³omie lutego i marca 1992 r. Zajmowa³a siê produkcj¹ filmów promocyjnych
i reklamowych. Realizowa³a tak¿e programy publicystyczne z terenu woj.
zielonogórskiego i w tym zakresie wspó³pracowa³a z oœrodkami TVP w Poznaniu
i Wroc³awiu, a tak¿e z warszawskimi redakcjami telewizyjnymi. W³aœcicielami
agencji byli Leszek Bekier i Maciej Bobrowicz. Pierwszym dyrektorem by³
Jacek Tomaszewski. W po³owie 1992 r. Agencja Telewizyjna BB News sta³a
siê bardziej znana w zwi¹zku z przygotowaniem dla OTV Poznañ regionalnego
wydania programu telewizyjnego z woj. zielonogórskiego. Godzinn¹ emisjê
takiego programu nadawano pocz¹tkowo raz w miesi¹cu, a póŸniej raz
w tygodniu (program ,,Tydzieñ w regionie’’)1.
Na pocz¹tku 1994 r., gdy rozpoczê³y siê przydzia³y koncesji, Leszek Bekiera
i Maciej Bobrowicz zawi¹zali spó³kê z o.o. pod nazw¹ Telewizja Zielona Góra
i rozpoczêli starania w KRRiT o koncesjê2. Po jej uzyskaniu na pocz¹tku 1995
r. zaczêli przygotowywaæ start nowej telewizji, której nazwa przyjêta zosta³a
od kana³u nadawania: 51. Jej zasiêg wynosi³ ok. 20 km. Po raz pierwszy TV-51
wyemitowa³a program w czerwcu 1995 r. Nadawano z nadajnika Telewizji
Polskiej znajduj¹cego siê przy ul. Ptasiej. Pocz¹tkowo nadawano w godz. 16.00
- 23.00. Pierwsz¹ ramówkê wype³nia³ blok filmowych seriali, które mia³y
najwiêksz¹ ogl¹dalnoœæ. W serwisie informacyjnym nie ograniczano siê tylko
do stolicy województwa, korzystano tak¿e z us³ug korespondentów z Nowej
Soli, Sulechowa, Krosna i ¯ar. W ramówce by³o miejsce na konkursy, magazyn
sportowy, program dla kobiet. W sobotnie popo³udnie w ,,Magazynie nie na
¿arty’’ wystêpowali zielonogórscy aktorzy kabaretowi. W œrody emitowano
program publicystyczny o tematyce politycznej i samorz¹dowej pt. ,,Penetrator’’3.
Przed wyborami w 1998 r. uruchomiono nowy program spo³eczno-polityczny
pt. ,,Liderzy’’.
Od 1998 r. telewizja emituje program od godz. 7.00 do 1.00, a w nocy
nadawana jest telegazeta. Jesieni¹ 1998 r. rozpoczêto emisjê programów na
¿ywo. Prezesem TV-51 jest Maciej Bobrowicz jeden z udzia³owców spó³ki,
pozosta³e udzia³y nale¿¹ do czterech prywatnych przedsiêbiorców (w tym
jednego spoza regionu). Dyrektorem technicznym telewizji jest Roman Bieñ
1 - Wywiady z dyrektorem BB News, ,,Gazeta Lubuska’’ 1992, nr120, s. 13 oraz nr 153, s. 4.
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1993, nr 111, s. 1; R: 1994, nr 62, s. 1.
3 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 132,s . 10.

(Fot. TV-51)

9. Telewizja 51

Zespó³ TV-51 w 1998 r. Od lewej siedz¹ dziennikarki: Barbara Kuraszkiewicz-Machniak, Monika
Sidorowicz, Alina Suworow-Piotrowska, Alicja Jêdrzejczak-Si³ka. Stoj¹ od lewej: Mariusz Gabriel
- operator, Halina Pilonis - dziennikarka, Artur Wiszniewski - monta¿ysta, Robert Kolbuszewski
- operator, Andrzej Sibilski - szef serwisów informacyjnych, Roman Bieñ - dyrektor techniczny.

(od 1996 r.), a redaktorem naczelnym Alicja Jêdrzejczak. Siedziba telewizji
mieœci siê przy ul. Batorego 126 a. Podobnie jak wiele innych stacji telewizyjnych
i radiowych TV-51 znajduje siê w sporze cywilnym z ZAIKS-em. Przedmiotem
sporu s¹ wysokoœci tantiem autorskich oraz zasady ich p³acenia.
Na pocz¹tku 1998 r. TV 51 wraz z innymi lokalnymi stacjami telewizyjnymi
zawar³a porozumienie z ogólnopolsk¹ Nasz¹ Telewizj¹. Umowa obejmowa³a
wspóln¹ realizacjê programu telewizyjnego oraz centralne pozyskiwanie reklam.
W wyniku porozumienia w TV-51 zmieni³a siê oferta filmowa, natomiast
pozosta³ lokalny charakter magazynów, wiadomoœci sportowych i informacji
nadawanych w godz. 17.30 - 21.00. Natomiast w pasmach nadawanych dla
ca³ego kraju pojawi³y siê znane postacie ze œwiata telewizji polskiej1. Stacja
zachowa³a sw¹ niezale¿noœæ kapita³ow¹ i programow¹, ale nadal rozszerza³a
wspó³pracê. Od wrzeœnia 1998 r. razem z Nasz¹ TV, wesz³a w porozumienie
ze stacj¹ RTL, emituj¹c wspólny program w godzinach od 21.00 do 23.00. Po
zamkniêciu Naszej TV w maju 1999 r., zielonogórska TV-51 podpisa³a now¹

1 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1998, nr 14, s. 4.
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Telewizja Przewodowa Zielona Góra. Twórc¹ telewizji by³ Witold Szylderowicz, in¿ynier po WSI. W 1989 r. wspólnie z Leszkiem Nalewajk¹ za³o¿yli
spó³kê z o.o. tworz¹c¹ sieæ kablow¹ na zielonogórskich osiedlach. Oprócz nich
udzia³y w spó³ce pod nazw¹ Zielonogórska Telewizja Przewodowa mieli jeszcze:
Norbert Mirek zajmuj¹cy siê administracj¹ i Robert Szylderowicz (brat
Witolda), projektant sieci. Ka¿dy z nich posiada³ jedn¹ czwart¹ udzia³ów,
pierwszym dyrektorem zosta³ Witold Szylderowicz. Spó³ka otrzyma³a kredyty
z Banku Przemys³owo-Handlowego, który by³ szczególnie zainteresowany t¹
bran¿¹2. W latach 1990-94 spó³ka zajmowa³a siê instalacj¹ po³¹czeñ przewodowych na zielonogórskich osiedlach, d¹¿¹c od pocz¹tku do stworzenia
w mieœcie jednej multimedialnej telewizji przewodowej. W 1990 r. pod³¹czonych
by³o 2 tys. mieszkañ, w 1991 r. - 5 tys., w 1992 r. - 7,7 tys., w 1994 r. - 13 tys.
Do dyspozycji odbiorców by³y 24 programy krajowe i zagraniczne3.
Podobnie jak to by³o w wielu innych miastach Polski, zielonogórska kablówka
jeszcze przed uzyskaniem koncesji nadawa³a programy lokalne. Pocz¹tkowo
by³ to emitowany raz w tygodniu program sportowy. Nastêpnie du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê programy: m³odzie¿owy ,,Ju¿’’ realizowany przez
Leszka Krutulskiego-Krechowicza i Jacka Katarzyñskiego oraz publicystyczny
,,Obserwator’’, przygotowywany przez Jolantê Kramer oraz Magdalenê
Szczecinê - dwie m³ode redaktorki, które po studiach i krótkiej praktyce
w telewizji wroc³awskiej trafi³y tu, zaczynaj¹c od pracy w charakterze
prezenterek. Na w³asnym kanale ZTP emitowa³a te¿ archiwalne filmy polskie
zakupione od Telewizji Polskiej. Od stycznia 1993 r. rozpoczêto szersz¹ emisjê
programu lokalnego, ju¿ na ¿ywo. Przedtem by³ on wczeœniej nagrywany,
a nastêpnie odtwarzany z taœmy. Po uzyskaniu koncesji spó³ka przyst¹pi³a do
reorganizacji, celem rozdzielenia dwóch dziedzin dzia³alnoœci: instalacji

i konserwacji sieci oraz produkcji i emisji programów. 1 marca 1994 r. powo³ana
zosta³a odrêbna spó³ka Telewizja Przewodowa Zielona Góra, zajmuj¹ca siê
produkcj¹ lokalnego programu telewizyjnego. Jej dyrektorem programowym
zosta³ Mariusz Krauze, a redaktorem naczelnym Anna Bu³at-Raczyñska
(wczeœniej funkcjê redaktora naczelnego pe³ni³ Jacek Tomaszewski). W ci¹gu
nastêpnych miesiêcy ukszta³towa³ siê ramowy blok programów telewizji.
,,Wiadomoœci lokalne’’ zajmowa³y 15 minut i emitowane by³y trzykrotnie
w ci¹gu dnia. Ich g³ówne wydanie zaczyna³o siê o godz. 18.00. PóŸniej by³y
cykle: ,,Poznajmy siê bli¿ej’’, ,,Pomó¿ sobie sam’’, ,,Magazyn kulturalny’’, du¿o
miejsca poœwiêcano programom sportowym. Powtórzenia mia³y miejsce w godz.
9.00-12.00, nastêpnie emitowano telegazetê. Na odrêbnym kanale nadawany
by³ informator planszowy zawieraj¹cy komunikaty i reklamy.
Jednym z g³ównych problemów kadrowych z tego okresu by³ brak
wykwalifikowanych pracowników. Mimo organizowanych konkursów, d³ugo
nie udawa³o siê zapewniæ w³aœciwej obsady1. Równie¿ na stanowiskach
kierowniczych nie by³o stabilizacji. Po odejœciu z telewizji Anny Bu³atRaczyñskiej nowym redaktorem naczelnym zosta³a Jolanta Kramer. Pod koniec
1996 r. po objêciu stanowiska dyrektora programowego TPZG przez Krystynê
Kulczyck¹ (wczeœniej pracowa³a w sekretariacie Urzêdu Miejskiego), redaktorem naczelnym zosta³ Rafa³ Dar¿ynkiewicz, wspó³pracuj¹cy z telewizj¹ od
1992 r.2
W 1999 r. Zielonogórska Telewizja Przewodowa S.A. by³a ju¿ potentatem
w tej bran¿y. Jej maj¹tek wyceniano na ok. 3 mln dolarów. Mia³a 20 tys.
abonentów, którzy odbierali 40 programów. Program lokalny trwa³ od godziny
7.55 do pó³nocy, z tego 3-4 godziny by³y produkowane przez TPZG. Serwisy
informacyjne emitowano na ¿ywo, a po godz. 22.00 by³y powtarzane. Dalszy
rozwój telewizji uzale¿niony by³ od dzia³añ konkurencji i w³asnych mo¿liwoœci
kapita³owych. W lipcu 1999 r. ZTP sprzeda³a wiêkszoœæ udzia³ów Spó³ce
Elektrim Telekomunikacja dzia³aj¹cej wraz z amerykañsk¹ firm¹ Bresnan
International Partners. Firmy by³y w³aœcicielami telewizji kablowej Aster City
w Warszawie, Autocom w Krakowie, Katowickiej Telewizji Kablowej oraz
spó³ki Telefonia Polska Zachód3.
Po zmianach w³asnoœciowych w TPZG nast¹pi³y te¿ zmiany programowe
i personalne. W paŸdzierniku 1999 r. redaktorem naczelnym zosta³ Tomasz
Cudowski*. W kwietniu odnowiono ramówkê, dostosowuj¹c j¹ do parametrów
120 telewizji zrzeszonych w Stowarzyszeniu Telewizji Miejskich. Wspólne
ustalenie jednolitych godzin emisji programów lokalnych umo¿liwia³o
wyznaczenie czasu dla pozosta³ych programów. Od tej pory pierwszy serwis

1 - http://www.tv.zgora.pl/ 22.05.2000
2 - Ma³gorzata Mas³owska, Blaski i cienie telewizji przewodowej, ,,Prosto z ratusza’’ 1994, nr 9 s. 16-17.
3 - Marek Bia³ow¹s, Sieæ jakich niewiele, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1995, nr 121, s. 5.

1 - Z. Haczek, Telewizja zielonogórska skoñczy³a roczek, ,,Gazeta Lubuska’’ 1995, nr 52, s. 6.
2 - Piotr WoŸniak, Burza w ,,kablówce’’, ,,Gazeta Lubuska’’ 1997, nr 11, s. 16-1.
3 - Kabel do kabla, ,,Gazeta Zachodnia’’ 1999, nr 191, s. 3.

umowê z telewizj¹ TV-4. Serwisy lokalne i programy tematyczne w³asnej
produkcji pozosta³y takie same. Programy cykliczne realizuj¹: Barbara
Kuraszkiewicz (program polityczny ,,Z prawa i z lewa’’), Halina Pilonis (m.in.
program z udzia³em jêzykoznawcy prof. Mariana Bugajskiego ,,Od s³owa do
s³owa’’) i Waldemar Mystowski. Ponadto telewizja zatrudnia jeszcze troje
dziennikarzy przygotowuj¹cych informacje, trzech operatorów, oœmioro
monta¿ystów1.

10. Telewizje kablowe
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informacyjny ,,Expres lokalny’’ nadawano o 17.15, a g³ówny serwis ,,Wiadomoœci
lokalne’’ o godz. 20.00. Zmieniono tak¿e czas emisji programów sportowych.
Z nowych programów pojawi³ siê nadawany co dwa tygodnie wywiad
z prezydentem miasta ,,Spytaj prezydenta’’, w sobotê zamiast ,,Expresu
lokalnego’’ oferowano ,,Weekend w Zielonej Górze’’. Wœród innych sieci
telewizji kablowych popularny by³ produkowany przez ZTP ,,Teatr Telewizji
Przewodowej’’. W ramach lokalnej emisji pozosta³y te¿ te programy, które
dot¹d cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹: ,,Zadzwoñ do...’’, ,,Bezpieczne
miasto’’1.
Zielonogórska Telewizja Przewodowa S. A. w 2000 r. mia³a w Zielonej Górze
26 tys. abonentów, emitowa³a 58 programów. Od 1997 r. posiada³a te¿ w³asn¹
sieæ kablow¹ w Nowej Soli. W ci¹gu dwóch lat objê³a ona 7 tys. mieszkañ. Dla
nowosolskich abonentów emitowano informator planszowy z miejscowymi
og³oszeniami i komunikatami2. Telewizja Przewodowa Zielona Góra, która
by³a odrêbn¹ spó³k¹, utrzymywa³a siê z reklam, sprzeda¿y programów dla
poznañskiej firmy ART-TV-Sat i dla ZTP S. A. W redakcji TPZG w czerwcu
2000 r. pracowa³o 15 osób: redaktor naczelny, szeœciu dziennikarzy, jeden
prezenter, dwóch operatorów, dwóch monta¿ystów, trzech specjalistów od
reklamy. Redakcja mia³a umowy o wspó³pracy z wiêkszoœci¹ miejscowych
redakcji. Od poznañskiej firmy ART - TV-Sat kupowa³a programy i filmy,
które wype³nia³y wiêkszoœæ czasu antenowego (by³a to bezpoœrednia retransmisja). W nadawanym od godz. 10.00 do 22.300 programie, w³asne materia³y
TPZG stanowi³y ok. 3 godzin (³¹cznie z powtórkami, ale bez relacji sportowych
i z sesji Rady Miejskiej).
Telewizja GTV. Zmiany jakie na pocz¹tku 1998 r. zasz³y w Telewizji Vigor
zdawa³y siê wskazywaæ na jej odchodzenie od lokalnoœci na rzecz komercji
i powi¹zañ z du¿ymi, profesjonalnymi stacjami. Powsta³a wiêc inicjatywa
utworzenia w Gorzowie drugiej telewizji, bardziej lokalnej, zwi¹zanej kapita³owo
i programowo z miejscowym œrodowiskiem. Od strony merytorycznej zajêli siê
tym dwaj dziennikarze telewizyjni pracuj¹cy wczeœniej w Vigorze: W³odzimierz
Opanowicz i Tomasz Krutkiewicz. Prezesem zosta³ S³awomir Jach3. Natomiast
finansowe zaplecze stanowili trzej udzia³owcy: Lech Gondor - w³aœciciel firmy
Pergo Stal i klubu ¿u¿lowego, Janusz Bryzek - prawnik gorzowski oraz Czes³awa
Lejczak. Kapita³ za³o¿ycielski wyniós³ 100 tys. z³. Spó³ka z o. o. zosta³a
zarejestrowana 28 lutego 1998 r.Siedziba mia³a siê mieœciæ w nowo budowanym
obiekcie ,,Zrembu’’ przy ul. Przemys³owej. Rozpoczêto starania o koncesjê
1 - Piotr Kuna-Kwieciñski, Prezydent na ¿yczenie, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 80, s. 17.
2 - Rozmowa z Bogdanem Urbanowiczem kierownikiem oddzia³u ZTP w Nowej Soli, 17 paŸdziernika 1999 r.
3 - T. Krutkiewicz pracowa³ w mediach od 1992 r.: w Radiu Gorzów, TV Vigor i jako korespondent PTV. Prezes Jach by³
wczeœniej dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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w KRRiT oraz rozmowy z w³aœcicielami
sieci kablowych w Gorzowie1.
Emisjê planowano pocz¹tkowo ju¿
w maju 1998 r., jednak koncesja zosta³a
wydana dopiero w sierpniu. Ostatecznie
nadawanie rozpoczêto 7 wrzeœnia 1998
r. Najpierw program odbierany by³ na
Zawarciu w sieci Elektro-Azart, a póŸniej w œródmieœciu w sieci KAM, Gorzowskiej Telewizji Kablowej i firmy
Teleton. Na pocz¹tku 1999 r. obj¹³ ju¿ Adres redakcji: Gorzów Wlkp. 66-400,
ok. 25 tys. gniazdek, w 2000 r. ca³y ul. Przemys³owa 53
Gorzów2.
13 stycznia 1999 r. GTV wyemitowa³a pierwszy program ,,na ¿ywo’’. Od
czerwca 1999 r. nadaje trzy godziny dziennie, od 17.00 do 20.15, a nastêpnie
do 23.15 emitowany jest blok powtórkowy. Wœród najatrakcyjniejszych
programów ramówki znajduj¹ siê: program ,,Nieustraszeni ³owcy zdarzeñ’’
prezentuj¹cy miejscowe wydarzenia w humorystycznej formie3, ,,Dobry wieczór
w Gorzowie’’, ,,Krymina³ki’’, ,,Monitor’’, ,,City-reporter’’. Nowe programy
nadawane s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki, a w pozosta³e dni emitowane s¹
ich powtórki.
Telewizja wyposa¿ona jest w profesjonalny cyfrowy sprzêt do monta¿u
i emisji. Oprócz programów emituje gazetê planszow¹ zawieraj¹c¹ komunikaty
i reklamy. Pod koniec 1999 r. w telewizji pracowa³o jedenaœcie osób (w tym
czterech dziennikarzy). Wspó³pracownikiem telewizji jest Przemys³aw Wiœniewski, lider Teatru Kreatury4.
Lub-Sat. Spó³ka z o.o. zajmuj¹ca siê budow¹ i konserwacj¹ sieci kablowej.
Jej udzia³owcami s¹ Jan Kowalewski i Marian Maciszewski (prezes). Spó³ka
ma dwa oddzia³y w ¯arach i w Gubinie. W ¯arach redaktorem naczelnym
jest Marian Maciszewski - emerytowany wojskowy, technik elektronik, zajmuj¹cy
siê od 1987 r. instalacj¹ elektroniczn¹. Telewizja oferuje ok. 40 programów,
posiada 4 tys. abonentów. W³asny program emituje od 1992 r., koncesjê
uzyska³a w 1996 r. Do stycznia 1999 r. program nadawany by³ raz w tygodniu,
we wtorki i powtórka w czwartki. Podstaw¹ serwisu by³y ,,Wiadomoœci
z ratusza’’. Warunki emisji programu uzgodniono umow¹ z w³adzami

1 - Ewa Szutowicz, Nareszcie nasza TV, ,,Ziemia Gorzowska’’ 1998, nr 12, s. 8; Waldemar Paœ, Ekran bli¿ej ziemi, ,,Gazeta
Zachodnia’’ 1998, nr 59, s, 1. Koncesja dotyczy³a nadawania w sieciach kablowych.
2 - Janusz Ampu³a, Nowe impulsy na wizji, ,,Gazeta Lubuska’’ 1999 r., nr 14, s. 18.
3 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1998, nr 214, s. 2; ,,Gazeta Lubuska’’ 1998 , nr 229, s. 21; ,,Arsena³’’ 1998, nr 10, s. 37.
4 - Rozmowa z redaktorem naczelnym GTV T. Krutkiewiczem, 29 listopada 1999.
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samorz¹dowymi. Telewizja wspó³pracuje tak¿e z lokalnymi instytucjami
publicznymi, m.in. z policj¹. Od lutego 1999 r. Lub-Sat nadaje piêæ razy
w tygodniu dziesiêciominutowy serwis informacyjny. Dwa razy w tygodniu
prowadzony jest wywiad na ¿ywo, ponadto konkursy i reklamy. Firma zatrudnia
dziesiêæ osób, z tego czterech pracowników zajmuje siê przygotowaniem
merytorycznym programu lokalnego. Telewizja posiada nowoczesne studio
nagrañ (od 1998 r.) i archiwum z wyemitowanymi programami. Lub-Sat nadaje
tak¿e gazetê planszow¹ z reklamami (od 1996 r.) i telegazetê (od 1999 r.)1.
Drugi oddzia³ Lub-Satu funkcjonuje w Gubinie (pow. kroœnieñski). Powsta³
w 1992 r. i ma ok. 1500 abonentów, oferuje im 25 programów oraz w³asny
program lokalny. Jest on emitowany raz w tygodniu i trwa jedn¹ godzinê,
tworz¹ go informacje lokalne i reklamy. Materia³y realizowane s¹ przy
wspó³pracy z miejscowymi instytucjami i organizacjami. Swoje programy
przysy³a tam m. in. M³odzie¿owy Klub Filmowy dzia³aj¹cy przy LO. Raz
w miesi¹cu emitowane s¹ sta³e audycje ,,Prosto z ratusza’’, ,,Spacerkiem po
Gubinie’’, ,,Lekarz radzi’’, ,,Spotkania historyczne’’. Niekiedy nadawane s¹
tak¿e fragmenty sesji Rady Miejskiej. Realizatorami s¹ miejscowi dzia³acze
kultury, nauczyciele, redaktorzy ,,Gazety Gubiñskiej’’. W telewizji zatrudnionych
jest na sta³e trzech pracowników, pozostali wykonuj¹ sw¹ pracê na zlecenia.
Wspó³twórcami programu lokalnego Lub-Satu byli miejscowi dzia³acze Zygmunt
Traczyk (korespondent Radia Zachód) i Tadeusz ¯achuñ2. Poziom programów
telewizyjnych by³ przedmiotem krytyki na ³amach lokalnej prasy (m.in.
z powodu kiepskiej jakoœci), ale zdarzali siê tak¿e ich obroñcy: Telewidz ma
swoje przyzwyczajenia i siadaj¹c g³êboko w fotelu i w³¹czaj¹c telewizor chce mieæ
pewnoœæ, ¿e na pewno ujrzy reporta¿ z Gubiñskiego Domu Kultury oraz spotka
siê ze swoimi ulubieñcami z któregoœ z miejskich przedszkoli - napisa³ o lokalnej
telewizji czytelnik ,,Wiadomoœci Gubiñskich’’3. Prac¹ telewizji kieruje Jan
Kowalewski, monta¿ programu odbywa siê w studiu w Zielonej Górze.
Tele¿et. Prywatna telewizja Dariusza Mroza z ¯ar. Jej w³aœciciel od 1990 r.
prowadzi³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug RTV. Z czasem us³ugi te
objê³y tak¿e instalacjê i konserwacjê sieci telewizji kablowej. W noc sylwestrow¹
1991 r. odby³a siê pierwsza emisja lokalnego programu. Od tego czasu nast¹pi³
szybki rozwój firmy i redakcji. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych by³a to
najwiêksza, poza dwoma miastami wojewódzkimi, redakcja telewizji lokalnej.
W jej rozwoju pomog³a s³aboœæ innych mediów. Lokalny rynek prasowy by³
nieustabilizowany, a wydawcy i redaktorzy pism ostro ze sob¹ rywalizowali,
walcz¹c o czytelników, reklamodawców i wp³ywy u w³adz miejskich. W konflikty
1 - Rozmowa z udzia³owcem spó³ki J. Kowalewskim, 12 maja 2000 r.
2 - Ryszard Pantkowski, Gubin, Gubin 1998 r., s. 177.
3 - ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 1995, nr 5, s. 3. Patrz tak¿e R:1997, nr 3, s. 3.

ELEKTRONICZNE

305

te uwik³any zosta³ tak¿e w³aœciciel Tele¿etu, któremu ,,Kurier ¯arski’’ zarzuca³
stronniczoœæ oraz zbytni¹ spolegliwoœæ wobec w³adz1. Ten ostatni zarzut wynika³
z faktu, ¿e szef Tele¿etu by³ cz³onkiem Rady Miejskiej, a redakcja na
zamówienie Urzêdu Miejskiego realizowa³a program ,,Prosto z Ratusza’’.
Jednak prasa dostrzega³a tak¿e sukcesy dynamicznie rozwijaj¹cej siê telewizji.
W 1996 r. ,,Gazeta Lubuska’’ z uznaniem pisa³a o zdobyciu przez Danutê
Ruszkiewicz, redaktor naczeln¹ Tele¿etu pierwszej nagrody na VIII Wielkopolskich Porównaniach Filmowych, za film pt. ,,Bazar’’2. W 2000 r. Tele¿et
mia³a ok. 5 tys. abonentów i oferowa³a 30 programów telewizyjnych i 20
radiowych. W³asny program emitowa³a (od 1998 r. ) we wspó³pracy z poznañsk¹
firm¹ telewizyjn¹ ARTV-SAT, zakupuj¹c od niej filmy i programy telewizyjne.
Nadawanie trwa³o od godz. 8.00 do 23.00. W dni powszednie od godz. 17.15
do 18.00 emitowano program lokalny. Oprócz serwisu informacyjnego w ka¿dym
dniu tygodnia prezentowano odrêbne materia³y dotycz¹ce pracy miejscowych
instytucji publicznych. Ok. piêciu minut zajmowa³y reklamy. Ponadto Tele¿et
mia³a w³asn¹ telegazetê i informator planszowy, który w ok. 50 proc. stanowi³y
og³oszenia p³atne. W przedsiêbiorstwie pracowa³o 12 osób, z tego czterech
etatowych pracowników zajmowa³o siê przygotowaniem lokalnego programu.
Przy jego realizacji wspó³pracowa³o kilka kolejnych osób3.
Kroœnieñska Telewizja Przewodowa. Telewizja dzia³aj¹ca w ramach spó³dzielni
mieszkaniowej w Kroœnie Odrzañskim, pod patronatem Urzêdu Miejskiego.
W 1992 r., na pocz¹tku dzia³alnoœci mia³a 250 abonentów, po kilku latach ich
liczba zwiêkszy³a siê do 1400. Pierwsze emisje programów odbywa³y siê dla
poszczególnych bloków posiadaj¹cych ³¹cza kablowe. W kwietniu 1992 r. Józef
Ostrowski* we wspó³pracy z operatorem Jerzym Jerczyñskim (obaj byli
emerytowanymi wojskowymi), rozpocz¹³ realizacjê programu ,,Kroœnieñskie
Wydarzenia Tygodnia’’. Jego emisja odbywa³a siê w pi¹tek o godz. 20.00,
a powtórka w poniedzia³ek o 17.15. Program realizowano przy pomocy kamery
VHS i trzech magnetowidów. Sk³ada³y siê nañ informacje spo³eczno-kulturalne,
komunikaty policyjne, relacje z imprez, wspomnienia kroœnieñskich pionierów.
D³u¿szy charakter mia³y relacje z sesji, pogadanki pedagoga. Odp³atnie
nadawano te¿ reklamy i koncert ¿yczeñ4. Nadawanie programu umo¿liwia³
operator, tj. spó³dzielnia mieszkaniowa oraz administratorzy innych bloków
(m.in. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa). Sprzêt by³ w³asnoœci¹ samorz¹du
miejskiego, realizacja programu odbywa³a siê na zlecenie kroœnieñskiego domu
kultury, w którego statut w 1993 r. radni wpisali nadawanie lokalnego programu
1 - ,,Kurier ¯arski’’ 1996, nr 8, s. 2; nr 12, s. 2.
2 - ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 78, s. 3.
3 - Rozmowa z Dariuszem Mrozem, 26 paŸdziernika 1999.
4 - Rozmowa z Józefem Ostrowskim, 18 paŸdziernika 1999 r.
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telewizyjnego. Jednak nie dope³niono podstaw formalno-prawnych dzia³alnoœci
telewizyjnej, a przede wszystkim nie uzyskano koncesji od KRRiT. Sta³o siê
to podstaw¹ do interwencji lokalnych polityków. Na pocz¹tku 1994 r.
przewodnicz¹cy komisji kultury w Radzie Miejskiej opublikowa³ list przeciwko
nadawaniu programu bez koncesji, a nastêpnie z³o¿y³ doniesienie do
prokuratury1. Równie¿ miejscowa gazeta ,,Nasze Krosno’’, bêd¹ca w konflikcie
z w³adzami miejskimi, by³a krytykiem lokalnego programu TV2. Po wyborach
samorz¹dowych w 1998 r. redaktor telewizji otrzyma³ pismo od pos³a Czes³awa
Fiedorowicza (UW) z pytaniem o koncesjê. W styczniu w tej samej sprawie
pismo od KRRiT otrzyma³ Urz¹d Miejski. W zwi¹zku z tym burmistrz nakaza³
wstrzymanie emisji. Nast¹pi³o to 24 stycznia 1999 r. po nadaniu 318. programu.
Przez nastêpne kilkanaœcie miesiêcy starano siê wznowiæ program.
Pod koniec roku Zarz¹d Miasta wyst¹pi³ o przyznanie koncesji do KRRiT,
powo³a³ te¿ redakcjê Kroœnieñskich Wiadomoœci Telewizyjnych. Tworzyli j¹
reprezentanci si³ politycznych: AWS, SLD i PSL oraz dwaj przedstawiciele
Zarz¹du Miasta. Jednym z nich by³ Jerzy Jankiewicz - dyrektor kroœnieñskiego
domu kultury, który zosta³ redaktorem naczelnym telewizji. Realizatorem
programu mia³ pozostaæ dotychczasowy dwuosobowy zespó³: Ostrowski,
Jerczyñski. Jednoczeœnie powo³ano licz¹c¹ ok. trzydzieœci osób Radê
Programow¹, w sk³ad której weszli przedstawiciele organizacji spo³ecznopolitycznych oraz instytucji lokalnych. Jej przewodnicz¹cym zosta³ Jacek
Kurzêpa, adiunkt z WSP. W bud¿ecie domu kultury przeznaczono na ten cel
45 tys. z³.3 W maju 2000 r. urz¹d posiada³ ju¿ koncesjê wydan¹ przez KRRiT,
oczekiwa³ jeszcze na zgodê z ministerstwa ³¹cznoœci. Starano siê tak¿e
o zwiêkszenie liczby odbiorców telewizji kablowej w mieœcie. Wznowienie
dzia³alnoœci przez telewizjê nast¹pi³o w lipcu 2000 r. Emisja obejmowa³a
pó³godzinny serwis informacyjny nadawany w pi¹tki o 20.00 i powtarzany
w poniedzia³ki o 17.15.
ZIA-SAT. Firma Jaros³awa Karkosza ze Œwiebodzina. Przedsiêbiorstwo
istnieje od lutego 1989 r. Pierwsza emisja mia³a miejsce w 1990 r. W latach
1992-96 telewizja nadawa³a program lokalny z³o¿ony m.in. z w³asnych
materia³ów filmowych z lat 50-tych. W ramach godzinnego programu raz
w tygodniu prezentowano tak¿e informacje lokalne, g³ównie ekonomiczne
i kulturalne. Po wejœciu w ¿ycie ustawy o ochronie praw autorskich, zawieszono

1 - ,,Codzienny Express Zachodni’’ nr 22 z 1 lutego 1994 r. Prokuratura umorzy³a postêpowanie z uwagi na znikom¹
szkodliwoœæ czynu.
2 - Jednak redakcja pisma, maj¹c krytyczny stosunek do redaktora programu, nie aprobowa³a donosu z³o¿onego przez
radnego na prokuraturê: Jeœli bowiem wnioskodawcy nie odpowiada kapitan ,,statku’’, to czemu topi statek, który w dodatku
ma sporo pasa¿erów w postaci widzów?, ,,Nasze Krosno’’ 1994, nr 9, s. 3.
3 - Jerzy Ch³odnicki, Czyja ma byæ telewizja, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 38, s. 16. Tak¿e: ,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ 2000, nr 2, s. 5.
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emisjê lokalnego programu. Obecnie firma posiada ok. 3,5 tys. abonentów,
emituje 24 programy i w³asny tzw. Infokana³ (plansze), zawieraj¹cy miejscowe
komunikaty i reklamy. W telewizji zatrudnionych jest czterech pracowników,
a ok. piêciu wspó³pracuje na zasadzie sta³ych zleceñ. W lokalu znajduje siê
studio, kamery cyfrowe i komputer do monta¿u. W³aœciciel przygotowuje siê
do wznowienia emisji lokalnego programu.
KAM. Spó³ka z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. (ul Pocztowa 6). Spó³ka
zosta³a za³o¿ona w 1988 r przez dwóch gorzowian: Krzysztofa Kowalewskiego
i Jaros³awa Mazurka. W 1992 r. w³aœcicielem firmy zosta³ K. Kowalewski, który
ju¿ 1991 r. rozpocz¹³ prace instalatorskie1. W 1992 r. przedsiêbiorstwo to
podjê³o przygotowania do emisji w³asnego programu. Nadano m.in. wywiad
z wiceprezydentem miasta oraz informacje lokalne. Nie podjêto jednak ci¹g³ej
emisji. Pod koniec listopada 1996 r. ponownie rozpoczêto przygotowania do
nadawania w³asnego programu. Z telewizj¹ wspó³pracowa³o kilku studentów,
dyrektorem programowym zosta³ Bartosz Kopka. W planach by³o nadawanie
audycji przyrodniczych i krajobrazowych. Telewizja nie nastawia³a siê na
informacje lokalne2. I choæ gotowa ju¿ by³a nazwa telewizji - Impuls, to jednak
i tym razem nie dosz³o do realizacji tych pomys³ów. Jednoczeœnie konflikt
miêdzy spó³dzielni¹ mieszkaniow¹, spó³k¹ telewizyjn¹ i niezadowolonymi
z us³ug mieszkañcami bloków utrudni³ dalsze rozwijanie tej inicjatywy3.
Obecnie KAM jest spó³k¹ z o.o., posiada ok. dwa tys. abonentów i oprócz
prac instalatorskich zajmuje siê tak¿e emisj¹ plansz informacyjnych.
Powald i RH. Spó³ka cywilna z Lubska - pow. ¿arski (ul. Norwida 9/3),
istniej¹ca od 1991 r. Jej wspó³w³aœciciele to: Jerzy Andrzej Drobniak (prezes),
Jan Pawlak, Bogus³awa Hryñczuk, Waldemar Sawicki. Firma zajmuje siê
monta¿em i konserwacj¹ sieci telewizji kablowej w Lubsku. Posiada ok. tysi¹ca
abonentów, oferuje 22 programy W latach 1991-93 telewizja emitowa³a tak¿e
w³asny program lokalny. Realizowany by³ we wspó³pracy z domem kultury,
trwa³ dwie godziny i nadawano go w soboty. W 1991 r. lubska telewizja jako
pierwsza mia³a zezwolenie ministerstwa ³¹cznoœci na u¿ywanie urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych. Przedstawiciele PAR tu w³aœnie testowali swoje
urz¹dzenia kontrolne. Obecnie spó³ka nie posiada koncesji na nadawanie
lokalnego programu, ale raz w roku emituje program testowy. Spó³ka ma
studio nadawcze, nadaje w³asn¹ gazetê planszow¹ (80 proc. to reklamy). Dwaj
udzia³owcy firmy zajmuj¹ siê tak¿e produkcj¹ filmów reklamowych w ramach
odrêbnej spó³ki cywilnej ,,Dropa’’.
1 - Powiêkszamy okno na œwiat, wywiad z K. Kowalewskim, ,,Stilon Gorzowski’’ 1992, nr 20, s. 3.
2 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 290, s. 2; ,,Arsena³’’ 1997 nr 1, s. 48.
3 - ,,Gazeta Zachodnia’’ 1996, nr 174, s. 2; nr 236, s. 2. ,,Gazeta Lubuska’’ 1996, nr 225, s. 16.
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Miêdzyrzecki Kana³ Reklamowo-Informacyjny. Prywatna firma Romana
Sulkowskiego z Miêdzyrzecza. Posiada 5 tys. abonentów w Miêdyrzeczu i 2 tys.
w Skwierzynie. Nadaje 32 programy satelitarne, a na w³asnym kanale emituje
reklamy i komunikaty. Posiada koncesjê na emisjê programu lokalnego. Jego
uruchomienie planowane jest pod koniec 2000 r.
Informatory planszowe. Operatorzy sieci telewizyjnych emituj¹ na odrêbnych
kana³ach tzw. informatory planszowe. Zawieraj¹ one najczêœciej komunikaty,
reklamy, drobne og³oszenia, ¿yczenia. Niekiedy powstaj¹ we wspó³pracy
z lokalnymi instytucjami samorz¹dowymi (domami kultury, oœrodkami
sportowymi), rzadziej wykorzystywane s¹ do nadawania komunikatów
policyjnych lub stra¿ackich. W woj. lubuskim na prze³omie 1999 i 2000 r.
telewizje planszowe funkcjonowa³y w kilkunastu miastach. W Gorzowie
informator planszowy nadawa³a sp. z o.o. Gorzowska Telewizja Kablowa
maj¹ca swoje oddzia³y tak¿e w Miêdzyrzeczu, Skwierzynie i Barlinku (razem
ok. 14 tys. gniazdek). Spó³ka Elektro-Azart oprócz Gorzowa (5 tys. gniazdek)
mia³a sieæ kablow¹ w Sulêcinie (1,5 tys.), Strzelcach Krajeñskich (2 tys.),
Drezdenku (1,5 tys.).
Informatory planszowe nadawali tak¿e operatorzy sieci telewizyjnych
w ¯aganiu (spó³dzielnia mieszkaniowa i s.c. ,,Wektor’’ - razem ok. 2,5 tys.
gniazdek) i w S³ubicach (TV Mutlisat i PU ,,Infos’’ - razem 3 tys. gniazdek)
oraz we Wschowie, w Kostrzynie i Sulechowie.

11. INTERNET
Trudno wskazaæ na pocz¹tki internetu jako œrodka masowej komunikacji na
terenach województwa lubuskiego. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e internauci
prezentuj¹cy informacje regionalne pojawili siê tu w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. W 1996 r. gorzowscy u¿ytkownicy internetu uczestniczyli
w wirtualnych wyborach miss Polski. Ju¿ wtedy istnia³y strony dotycz¹ce miast
Gorzowa i Zielonej Góry. W roku 1998 powsta³y kana³y IRC (Internet Really
Chat) dla Zielonej Góry i Gorzowa1. W tym samym roku internet wykorzystany
zosta³ po raz pierwszy w kampanii wyborczej do samorz¹du. Sojusz Lewicy
Demokratycznej na stronach www zaprezentowa³ swój program i kandydatów.
Równie¿ dla informowania o wa¿nych wydarzeniach w regionie tworzono
specjalne strony, np. z okazji Winobrania (od 1997 r.), walki o województwo
lubuskie, czy Przystanku Woodstock’98. W maju 2000 r. by³o ju¿ ponad 600
1 - IRC - Internet Really Chat to miejsce w sieci umo¿liwiaj¹ce prowadzenie rozmów na ¿ywo z ludŸmi z ca³ego œwiata. Angus J.
Kennedy, Internet, wyd. Pascal, 1999, s. 185.
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stron dotycz¹cych regionu, prasy regionalnej czy lubuskich firm1. Obecnie
internet w województwie lubuskim jest jednym z podstawowych Ÿróde³
wiadomoœci o regionie. W³asne strony www posiadaj¹ miasta, powiaty, gminy,
gazety lokalne, firmy, urzêdy, szko³y i uczelnie, a nawet parafie.
Wykaz omówionych w tym rozdziale stron jest zaledwie cz¹stk¹ tego, co
mo¿na znaleŸæ w internecie o woj. lubuskim. Przedstawienie pe³nego obrazu
wraz z opisem jest niemo¿liwe, nie by³o to równie¿ celem internetowej
kwerendy. Jej g³ówne ograniczenie zwi¹zane jest z czasem, w którym by³a
prowadzona. Wstêpna analiza przeprowadzona zosta³a pod koniec 1999 r.
a g³ówny materia³ zgromadzony w drugiej po³owie maja 2000 r.2 Jak wiadomo
specyfika internetu polega na tym, i¿ strony wystêpuj¹ce w danej chwili, mog³y
wczeœniej nie istnieæ (nie wszyscy autorzy podaj¹ daty ich utworzenia) albo
te¿ wkrótce zosta³y zlikwidowane. Tym niemniej coraz wiêksze wykorzystanie
internetu jako Ÿród³a informacji, równie¿ w skali regionalnej i lokalnej nie
pozwala na pominiêcie tego zjawiska przy analizie œrodków komunikacji
spo³ecznej. Na lokalne strony www coraz czêœciej powo³uj¹ siê te¿ inne
regionalne œrodki przekazu3. ,,Gazeta Zachodnia’’ do wydania z 29 kwietnia
2000 r. do³¹czy³a specjalny dodatek ,,Cyberlubuskie’’, w którym podano adresy
ponad trzystu najwa¿niejszych stron internetowych zwi¹zanych z woj. lubuskim
wraz z jednozdaniowym omówieniem4.
Poni¿szy wykaz obejmuje jedynie regionalne strony niekomercyjne. Pominiête
zosta³y strony reklamowe tworzone przez firmy oraz strony prywatne
o charakterze hobbystycznym. Na zasadzie egzemplifikacji zaprezentowane
zosta³y strony niektórych organizacji. Natomiast zasadniczym celem internetowej kwerendy by³a analiza stron adresowanych g³ównie do odbiorców
regionalnych. Kluczem kategoryzacyjnym, który by³ podstaw¹ przeprowadzonej
selekcji, by³a analiza treœci danej strony oraz ocena kompetencji autora. Strony
te mog¹ wiêc byæ traktowane jako materia³ informacyjny i publicystyczny, tak
jak w pozosta³ych rodzajach œrodków masowego przekazu. Trwa³oœæ tych stron,
iloœæ odwiedzaj¹cych je u¿ytkowników internetu, a przede wszystkim materia³y
zawarte tam przez twórców - wszystko to jest dobitnym argumentem
przemawiaj¹cym za uznaniem stron www o tematyce regionalnej jako kolejnego,
obok prasy, radia i telewizji, elementu lubuskiej czwartej w³adzy5.

1 - Pod koniec maja 2000 r. po wpisaniu do wyszukiwarki Yahoo has³a ,,Lubuskie’’, pojawi³o siê 612 stron zawieraj¹cych to has³o.
2 - Wspó³autorem rozdzia³u ,,Internet’’ jest Andrzej Lech Piasecki, uczeñ V LO w Zielonej Górze.
3 - Najobszerniejszy jak dot¹d, wykaz lubuskich stron www zaprezentowa³a ,,Gazeta Zachodnia’’ w specjalnym dodatku z 29
kwietnia 2000 r.: ,,Cyberlubuskie’’. W dziale Edukacja i nauka zawarto tam 44 adresy, Pieni¹dze i gospodarka - 54 adresy,
Strony o regionie - 41, Wiadomoœci i media - 27, Internet i komunikacja - 61, Kultura i rozrywka - 25, S³u¿by publiczne - 14,
Instytucje gospodarcze - 4, Organizacje spo³eczne - 16, Polityka - 2, Komunikacja - 5, Policja i stra¿ - 2, Sport i rekreacja - 7,
Turystyka - 14, Dom i nieruchomoœci - 5, Zdrowie - 9, Zakupy - 4, Religie - 6.
4 - Wykaz ten sta³ siê podstaw¹ do badañ iloœciowych zaprezentowanych w aneksie.
5 - O roli internetowych stron regionalnych oraz o lokalnych wydawnictwach prasowych znajduj¹cych siê w internecie pisze
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Serwisy miejskie. Powstaj¹ przede wszystkim na zlecenie w³adz samorz¹dowych, s¹ rzadko aktualizowane1. Gorzów Wielkopolski ma stronê:
www.gorzow.pl - aktualnoœci, informator (Urz¹d Miejski, teatry, kina, hotele,
muzea, szpitale, radia i TV), historia, sport i kultura. Serwis jest bogaty
w informacje, choæ rzadko aktualizowany. Stronê odwiedzi³o 102.298 osób2;
www.wirtualny.gorzow.pl - trochê ubo¿szy od poprzedniego, lecz czêœciej
aktualizowany serwis on-line Gorzowa, ma mo¿liwoœæ zamieszczania og³oszeñ.
Stronê odwiedzi³y 3.782 osoby.
Zielona Góra: www.zgora.pl - czêsto aktualizowany serwis zawiera, wszelkie
informacje o mieœcie, poczynaj¹c od repertuaru kin, przez komunikacjê
miejsk¹, restauracje i bary, na uczelniach wy¿szych koñcz¹c. Stronê odwiedzi³o
134.586 osób.
Kostrzyn: - www.kostrzyn.um.gov.pl - informacje o mieœcie, aktualnoœci
historia, gospodarka, oferta inwestycyjna, w³adze, organizacje, prasa. Stronê
odwiedzi³o 23.790 osób.
S³ubice: - www.slubice.gorzow.pl - przejrzysty i bogaty w szczegó³y serwis
miejski, informacje o mieœcie, historia, kultura i oœwiata, sport i turystyka,
ekologia, biznes, rynek pracy, administracja i aktualnoœci. Stronê w angielskiej
wersji jêzykowej odwiedzi³o 14.261 osób, w polskiej 5.762 osoby, a w niemieckiej
3.025 osób.
Strzelce Kraj: www.umigstrzelce.gorzow.pl. - jak wiêkszoœæ stron miejskich
ma charakter promocyjny. Zawiera piêæ stron prezentuj¹cych Urz¹d Miasta
i Gminy, znaki heraldyczne miasta, po³o¿enie, historiê, stronê ,,Warto zobaczyæ’’
oraz ,,Informacje praktyczne’’. Odwiedzi³o j¹ 5.265 internautów. Drugi adres
internetowy zwi¹zany z tym miastem powsta³ przy okazji organizacji festiwalu
piosenki ¿eglarskiej w D³ugiem k/ Strzelc ,,Keja 20000’’: www.keja.wizytowka.pl.
¯agañ: www.um.zagan.pl - informacje o mieœcie, statystyki, firmy, instytucje,
informacje gospodarcze, historia, kultura, turystyka, oœwiata, koœcio³y, urzêdy.
Stronê odwiedzi³o 5.257 osób.
¯ary - www.zary.pl - informacje ogólne, turystyka, aktualnoœci, informator
miejski, komunikacja, historia i zabytki, gospodarka i oferty inwestycyjne.
Liczne fotografie, mapki, wykresy3. Stronê odwiedzi³o 27.110 osób.
Strony gmin, powiatów i miast. Babimost: www.babimost.mf.com.pl - strona
zawiera informacje o mieœcie i gminie. Stronê odwiedzi³o 310 osób. Brody:
www.brody.pl - informacje o gospodarce, zabytkach oraz oferta inwestycyjna.
badacz wspó³czesnej polskiej prasy lokalnej W³odzimierz Chor¹zki z OBP UJ, [w:] Zbigniew Bauer i Edward Chudziñski (red),
Dziennikarstwo i œwiat mediów, Kraków 2000, s. 138.
1 - WWW... stronê gmin, ,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 142, s. 1. Autor artyku³u (decha) oceniaj¹c gminne strony internetowe pisa³:
Nie doœæ, ¿e nieporadne jêzykowo to na dodatek informacja jest rzadko aktualizowana.
2 - Wszystkie dane o iloœci osób odwiedzaj¹cych dan¹ stronê pochodz¹ z 28 maja 2000 r.
3 - Patrz tak¿e: Justyna Wojtaszewska, ¯arska witryna internetu, ,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ 1999, nr 2, s. 47-48.
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Bobrowice: www.mf.com.pl/bobrowice - podstawowe informacje o gminie.
Bogdaniec: www.gorzow.pl/gminy/w/bogdan/bogd.htm - podstawowe informacje
o gminie. Bledzew: www.gorzow.pl/gminy/w/bledzew/bledz.htm - informacje,
historia, przyroda. Bytnica: www.mf.com.pl/bytnica - historia, zabytki, informacje
o Gry¿yñskim Parku Krajobrazowym, oferta inwestycyjna. Bytom Odrzañski:
http://priv1.onet.pl/zg/januszt/bytom.htm - historia miasta i aktualne informacje.
Deszczno: www.gorzow.pl/gminy/w/deszcz/deszcz.htm - podstawowe wiadomoœci. Dobiegniew: www.gorzow.pl/gminy/mw/dobieg/dobieg.htm - podstawowe
wiadomoœci. Drezdenko: www.gorzow.pl/gminy/mw/drezd/drezd.htm - podstawowe informacje, turystyka, plan miasta. Górzyca: www.gorzow.pl/gminy/w/gorzyca/gorz.htm - informacje, przyroda, historia. Gubin: http: //tiger.max.com.pl/umgubin/ - historia miasta, kultura, sport i turystyka, wspó³praca
z zagranic¹, gospodarka, oferty inwestycyjne. I³owa: www.ilowa.pl - podstawowe
wiadomoœci, historia, w³adze. Jasieñ: www.zary.pl /powiat /jasien.htm podstawowe informacje o gminie. Kargowa: http: //brama.mf.com.pl /kargowa
- informacje, instytucje, historia, turystyka. K³odawa: http: //priv6. onet.pl/zie/
gminaklodawa/ klodawa.htm - krótka informacja o gminie, i jej historia.
Ko¿uchów: http: //free.polbox.pl /siddar/ - strony o mieœcie, historia, kultura
i oœwiata. Krosno Odrzañskie: www.odn.zgora.pl /szkoly/ lokrosno/ miasto/
miasto.html - informacje o mieœcie, plan miasta, wykaz urzêdów i instytucji,
zabytki, historia. Krzeszyce: www.gorzow.pl /gminy/w/krzesz /krzesz.htm podstawowe wiadomoœci, historia. Lipinki: www.zary.pl /powiat /lipinki.htm podstawowe dane na temat gminy. Lubniewice: www.gorzow.pl /gminy/mw
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/lubnew /lub.htm - informacje ogólne, atrakcje, historia. Lubsko: www.lubsko.pl
- informacje ogólne, og³oszenia, oferta inwestycyjna, przyroda. Lubiszyn:
www.gorzow.pl /gminy/w/ lubiszy /lubisz.htm - podstawowe informacje, historia,
gospodarka, oferty inwestycyjne, atrakcje. £agów: www.swiebodzin.pl /okolice
/lagow /lagow.htm - przyroda, zabytki, historia, turystyka. £êknica: www.leknica.
um.gov.pl - informacje o mieœcie, historia, przyroda, oferty inwestycyjne.
Ma³omice: http: //free.polbox.pl /u/umigmalo - gospodarka, historia, zabytki,
oœwiata, kultura, sport. Miêdzyrzecz: www.miedzyrzecz.pl - historia i zabytki,
kultura, oferty inwestycyjne, turystyka, aktualnoœci i og³oszenia. Niegos³awice:
www.region.zgora.pl /region /niegos³awice - podstawowe informacje o gminie.
Nowogród Bobrzañski: www.nowogrodbobrz.prv.pl - najwa¿niejsze wiadomoœci,
historia. Oœno Lubuskie: www.gorzow.pl /gminy/mw /osno/osno.htm - informacje
ogólne, historia, w³adze. Przytoczna: www.gorzow.pl /gminy/w /przytoc/przyt.htm
- podstawowe wiadomoœci, urzêdy, oferta inwestycyjna, atrakcje, historia.
Pszczew: www.gorzow.pl /gminy/w /pszczew/pszcz.htm - ogólne wiadomoœci,
historia, zabytki, turystyka. Przewóz: www.zary.pl/przewoz/ - podstawowe
informacje, turystyka, historia. Rzepin: www.gorzow.pl /gminy/mw/rzepin
/rzepin.htm - informacje ogólne, historia. Santok: www.gorzow.pl /gminy/w
/santok /santok.htm - podstawowe informacje, turystyka, historia. Skwierzyna:
www.free.com.pl /rogman/ - informacje praktyczne, historia, sport. S³awa:
http://izd.psl.org.pl /trslawa /slawa.htm - najwa¿niejsze informacje. S³oñsk:
www.gorzow.pl /gminy/w /slonsk /slonsk.htm - atrakcje, historia, podstawowe
informacje. Sulêcin: www.gorzow.pl/gminy/mw/sulec/sul.htm - przyroda,
informator, oferta inwestycyjna. Stare Kurowo: www.gorzow.pl /gminy
/stare_k/st_k.htm - podstawowe wiadomoœci o gminie, turystyka, oraz krótki
opis wsi wchodz¹cych w sk³ad gminy. Strzelce Krajeñskie: www.umigstrzelce.gorzow.pl - historia, informacje praktyczne, turystyka. Sulechów:
www.sulechow.pl - informacje o mieœcie i gminie, historia, sport i turystyka,
kultura, edukacja, urzêdy, biznes. Szlichtyngowa: http://priv6.onet.pl /zie
/parafiaszlichtyngowa /gmina.html - podstawowe informacje, statystyki, zabytki.
Szprotawa: www.szprotawa.pl - ogólne wiadomoœci, oferta inwestycyjna, firmy,
historia, imprezy szprotawskie. Stronê odwiedzi³o 1.855 osób. Œwidnica:
www.mf.com.pl /swidnica - przyroda, historia, zabytki, turystyka, rolnictwo
i przemys³, oœwiata, sport. Œwiebodzin: www.swiebodzin.pl - ciekawa graficznie
i mocno rozbudowana strona dotycz¹ca miasta i okolic. W³adze, urzêdy, firmy,
us³ugi, historia, kultura i oœwiata, turystyka. Stronê odwiedzi³o 4.431 osób.
Torzym: www.mf.com.pl /torzym/ - informacje o gminie i mieœcie, lokale,
noclegi, us³ugi. Trzciel: www.ug.pl/trzciel - podstawowe informacje, zabytki,
oferta inwestycyjna. Trzebiel: www.zary.pl/powiat/trzebiel - ogólne informacje.
Tuplice: www.zary.pl/tuplice - historia, gospodarka, oferta inwestycyjna,
turystyka. Witnica: www.gorzow.pl/gminy/mw/witnic/witn.htm - najwa¿niejsze
wiadomoœci, atrakcje turystyczne (m.in. ZOO Safari w Œwierkocinie), historia.
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Zabór: www.mf.com.pl/zabor/ - podstawowe informacje, statystyki, historia.
Zb¹szynek: www.zbaszynek.mf.com.pl - kultura i oœwiata, historia, przemys³,
inwestycje. Zwierzyñ: www.gorzow.pl/gminy/w/zwierzy/zwierz.htm - informacje
ogólne.
Inne strony. Najbogatszym Ÿród³em wiedzy o regionie jest strona
www.lubuskie.pl - powsta³a na pocz¹tku 1999 r., obecnie stronê odwiedzi³o
ju¿ 7.587 internautów. Zawiera wiele statystyk, informacji i komunikatów, bazê
firm, opracowania i publikacje na temat województwa, oraz adresy urzêdów.
Strona przeznaczona g³ównie dla zainteresowanych województwem inwestorów;
statystyka, gospodarka, oferty inwestycyjne - www.region.zgora.pl.
Strona o Regionie Koz³a - http://priv6.onet.pl/zie/region_kozla/.
Atrakcje turystyczne, kultura, oœwiata, gospodarka, media, informacje
o powiatach, zdjêcia miast lubuskich - http://priv4.onet.pl/zie/lubuskie.
Strona Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego; struktura i statut urzêdu, archiwum,
og³oszenia - www.wojewodalubuski.pl.
Media. Strony te (prócz stron ’’Gazety Zachodniej’’) nie s¹ zbyt czêsto
aktualizowane, najczêœciej zawieraj¹ informacje dotycz¹ce redakcji, reklam
i og³oszeñ, treœci, programu.
,,Gazeta Wyborcza’’, wydanie zielonogórskie. Codzienne aktualizacje, wybrane
artyku³y, kultura i sport - www.gazeta.pl/iso/regiony/zielona_gora/index.html.
,,Gazeta Wyborcza’’, wydanie gorzowskie - www.gazet.pl/iso/regiony/gorzow/index.html.
,,Gazeta Lubuska’’. Redakcja, prenumerata, reklamy - http://gazetalubuska.pl/.
Radio Index w Zielonej Górze. Oprócz aktualnej ramówki zawiera tak¿e
obszernie przedstawion¹ historiê rozg³oœni. Stronê odwiedzi³o 12.675 osób.
www.index.pz.zgora.pl.
Radio S - www.eska.fm.
Radio Zachód w Zielonej Górze; historia, ramówka, reklamy www.radio.zachod.pl/.
Telewizja 51 w Zielonej Górze; program, ludzie, nowoœci, reklama. Stronê
odwiedzi³o 1660 - www.tv.zgora.pl.
TV Vigor w Gorzowie; adresy, telefony, aktualna ramówka www.vigor.pl.
,,Gazeta S³ubicka’’ - www.kki.net.pl/slubice/index.htm.
,,Bociek’’Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników - www.lkp.org.pl/indexbociek.html.
,,Wschowski Biuletyn Informacyjny’’ - www.wschowa.pl/biuletyn/index.html.
Od 16 maja 200 r. na stronie www.ochla.prv.pl/ ukazuje siê ,,Brukowiec
Ochlañski’’ bêd¹cy prywatn¹ gazet¹ internetow¹ tematycznie zwi¹zan¹
z podzielonogórsk¹ Ochl¹1.
1 - Brukowiec Ochalñski, ,,Gazeta Zachodnia’’ 2000, nr 156, s. 2.
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Kana³y IRC:
#gorzow - gorzowski kana³ IRC
#zielona - zielonogórski kana³ IRC

PODSUMOWANIE
Prasa regionalna, czyli ta która ukazuje siê na terenie ca³ego województwa
lubuskiego, to przede wszystkim dwa dzienniki, w tym jeden bêd¹cy dodatkiem
regionalnym. Ich ³¹czny nak³ad na terenie woj. lubuskiego1 wynosi ok. 60 tys.
egz. ,,Gazeta Lubuska’’ ze swoim nak³adem jest nie tylko najwiêkszym
œrodkiem masowego przekazu w województwie, ale tak¿e ma najlepszy wynik
w kraju pod wzglêdem sprzeda¿y pisma w przeliczeniu na liczbê ludnoœci.
,,Gazeta Zachodnia’’ z kolei uzyskuje szczególnie pozytywne wyniki w zakresie
udzia³u w regionalnym rynku reklamowym. Poza tym na terenie ca³ego
województwa ukazuje siê jeszcze jeden tygodnik - wk³adka (,,Aspekty’’) i kilka
innych periodyków. Niektóre pisma naukowe i œrodowiskowe maj¹ charakter
ponadregionalny. Zasiêg pozosta³ych czasopism wydawanych w Gorzowie
Wlkp. i Zielonej Górze jest ograniczony. Granice te wyznaczone s¹ jeszcze
w du¿ym stopniu przez administracyjny podzia³ z lat 1975-98. Dotyczy to
przede wszystkim najwiêkszego ogólnoinformacyjnego tygodnika w województwie ,,Ziemi Gorzowskiej’’ Pozosta³e pisma wydawane w obydwu miastach
maj¹ przede wszystkim lokalny charakter.
Wydawnictwa lokalne stanowi¹ w województwie lubuskim dominuj¹cy (nie
tylko pod wzglêdem iloœciowym) element miejscowej panoramy wydawniczej.
Potencja³ lubuskich wydawnictw lokalnych zosta³ odnotowany w pierwszych
miesi¹cach istnienia województwa przez Oœrodek Badañ Prasoznawczych UJ.
Na podstawie bazy danych tego oœrodka z 31 maja 1999 r. ustalono, ¿e w woj.
lubuskim ukazuje siê 12 pism lokalnych i 69 sublokalnych. Z tego 43 proc.
stanowi³y pisma samorz¹dowe, 30 proc. pisma niezale¿ne, a inne 27 proc. (w
tym parafialne 15 proc.). Wed³ug kryterium czêstotliwoœci by³o tu 6 tygodników,
9 dwutygodników oraz 43 miesiêczniki i 23 inne periodyki. Ogólna liczba
tytu³ów prasy lokalnej i sublokalnej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców
wynosi³a 0,80, co by³o drugim wynikiem w kraju (po woj. ma³opolskim - 0,86)2.

1 - Na terenie woj. lubuskiego ukazuje siê 92 proc. nak³adu ,,Gazety Lubuskiej’’. Pozosta³e osiem proc. (w zbli¿onych
proporcjach) ukazuje siê na terenie powiatów: myœliborskiego i choszczeñskiego (woj. zachodniopomorskie), g³ogowskiego
(woj. dolnoœl¹skie) oraz w Wolsztynie, Zb¹szynie i Miêdzychodzie (woj. wielkopolskie).
2 - W³odzimierz Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-99, ,,Zeszyty Prasoznawcze’’ 1999, nr 1-2, s. 66-67.
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Wed³ug badañ przeprowadzonych przez autora dla potrzeb tej ksi¹¿ki,
wydawnictwa lokalne w woj. lubuskim w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30
czerwca 2000 r. to 9 tygodników, 10 dwutygodników, 34 miesiêczniki oraz ok.
100 innych periodyów. W ich redagowaniu uczestniczy³o ok. 250 redaktorów,
a jednorazowy nak³ad tych wydawnictw mo¿na szacowaæ na ok. 166 tys. egz.
(patrz tabela nr 7 - Aneks).
Interesuj¹cy jest równie¿ rozwój tych wydawnictw oraz struktura w³asnoœci.
Osiem tytu³ów powsta³o jeszcze przed 1990 r. W latach 1990-94 stworzono 38
istniej¹cych do dziœ tytu³ów, w latach 1995-98 - 68 tytu³ów, natomiast po
1 stycznia 1999 r. powsta³y a¿ 33 nowe tytu³y. Nale¿y te¿ odnotowaæ, ¿e w ci¹gu
pierwszych osiemnastu miesiêcy istnienia województwa przesta³o siê ukazywaæ
siedem lokalnych wydawnictw i jest to wspó³czynnik ni¿szy ni¿ œrednia krajowa
dla znikaj¹cych z rynku pism lokalnych1. Pod wzglêdem w³asnoœci rynek
lokalnych mediów podzielony zosta³ w zbli¿onych proporcjach miêdzy trzy
g³ówne grupy wydawców: samorz¹dy (oraz instytucje), kapita³ prywatny,
stowarzyszenia i organizacje (patrz tabela nr 4 - Aneks).
Na obraz mediów elektronicznych sk³ada siê telewizja rozsiewcza (dwie
redakcje i dwa oddzia³y redakcji telewizji publicznej), przewodowa (szeœæ
redakcji), redakcje radiowe (siedem) oraz punkty emisji tzw. telewizji planszowej
(osiemnaœcie). Do tego mo¿na dodaæ ponad szeœæset stron internetowych,
z których po³owa stanowi istotne Ÿród³o regionalnych informacji. Trudno jest
scharakteryzowaæ strukturê w³asnoœci mediów elektronicznych i bardzo
skomplikowane jest okreœlenie ich si³y oddzia³ywania. Jeœli chodzi o telewizjê,
to jedynie piêæ redakcji telewizji przewodowej nale¿y do miejscowych
przedsiêbiorców. W pozosta³ych kapita³ zewnêtrzny (spoza regionu i spoza
kraju) posiada wszystkie lub wiêkszoœciowe udzia³y. W przypadku radia
widoczny jest coraz wiêkszy wp³yw oddzia³ów rozg³oœni ogólnopolskich, choæ
pozycja regionalnego radia publicznego jest trudna do podwa¿enia. Natomiast
rozwój internetu ma zupe³nie ¿ywio³owy charakter (patrz tabela nr 5 - Aneks).
W przypadku wszystkich mediów, ³¹cznie z niewielkimi lokalnymi inicjatywami, wyraŸnie zaznacza siê tendencja do krystalizacji spraw w³asnoœciowo-kapita³owych. Media o wiêkszym znaczeniu s¹ wykupywane przez spó³ki
krajowe lub zagraniczne, a wydawnictwa lokalne s¹ pod coraz wiêkszym
wp³ywem samorz¹dów. Bariera kapita³u i koncentracja w³asnoœci w przypadku
lokalnych mediów stanowi w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych istotn¹ barierê
w ich rozwoju.
Zniknê³y natomiast bariery techniczne tak charakterystyczne w okresie
powstawania inicjatyw medialnych po 1989 r. We wszystkich dziedzinach tego

rodzaju aktywnoœci wzrasta znaczenia regionalnej bazy technicznej. Lubuskie
firmy producenckie zaspokajaj¹ potrzeby miejscowych redakcji telewizyjnych
w zakresie lokalnych programów. W przypadku wydawnictw prasowych baza
poligraficzna jest równie¿ wystarczaj¹ca. Wiêkszoœæ ma³ych wydawnictw
miejskich i powiatowych posiada w swoich oœrodkach nie tyko studia graficzne,
ale równie¿ zak³ady ma³ej poligrafii œwiadcz¹ce us³ugi na zadowalaj¹cym
poziomie. Coraz wiêcej miejscowych firm komputerowych oferuje swe us³ugi
instytucjom (m.in. samorz¹dom).
Zmieni³a siê te¿ sytuacja kadrowa w lubuskich mediach. W 1989 r. liczba
dziennikarzy czynnych zawodowo, w obydwu województwach lubuskich,
kszta³towa³a siê na poziomie stu osób. W 2000 r. liczba ta by³a prawdopodobnie
piêciokrotnie wy¿sza. Choæ trudno obliczyæ dok³adnie, ilu jest obecnie w woj.
lubuskim dziennikarzy. W zielonogórskim oddziale Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP zrzeszonych jest oko³o stu osób. Stowarzyszenie organizuje od
1998 r. wybory lubuskiego Dziennikarza Roku. W Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich zrzeszonych jest piêtnastu cz³onków, ko³o funkcjonuje w ramach
oddzia³u poznañskiego. Co pewien czas podejmowane s¹ próby o¿ywienia
dzia³alnoœci stowarzyszenia prasy lokalnej1. Zawód dziennikarski w coraz
mniejszym stopniu zwi¹zany jest z prac¹ najemn¹ okreœlon¹ umow¹ o pracê,
z etatowym zakresem obowi¹zków. Obok powszechnie stosowanych form
umów - zleceñ oraz umów o dzie³o czêsto pojawiaj¹ siê (zw³aszcza w mediach
elektronicznych) kontrakty pomiêdzy w³aœcicielami mediów a jednoosobowymi
przedsiêbiorstwami œwiadcz¹cymi us³ugi dziennikarskie. Inne zjawiska, które
zmieni³y charakter œrodowiska, to przede wszystkim mniejsza elitarnoœæ
profesji, wzrost liczby wspó³pracowników i osób dla których dziennikarstwo
stanowi jeden ze sposobów zarobkowania (niekoniecznie podstawowy). Obni¿y³a
siê œrednia wieku dziennikarzy, zwiêkszy³a siê liczba redaktorów pracuj¹cych
i mieszkaj¹cych w ma³ych miastach. Trudno oceniæ stan kwalifikacji zawodowych
lubuskich dziennikarzy. W grupie kierowniczej prawie wszystkie osoby posiadaj¹
wy¿sze wykszta³cenie i maj¹ bogate doœwiadczenie zawodowe (patrz: noty
biograficzne). Jest te¿, licz¹ca oko³o 20-30 osób grupa wysokiej klasy
profesjonalistów, g³ównie z Zielonej Góry i Gorzowa, wspó³pracuj¹cych
z redakcjami krajowymi. W wydawnictwach lokalnych dominuj¹ przedstawiciele
miejscowej inteligencji. W ka¿dym powiecie grupy samorz¹dowców, nauczycieli,
uczniów, spo³eczników, ksiê¿y redaguj¹ gazetki œrodowiskowe. Natomiast
wœród dziennikarzy mediów elektronicznych spory procent stanowi¹ studenci
oraz m³odzi absolwenci szkó³ œrednich i wy¿szych.

1 - W cytowanym powy¿ej opracowaniu autor zaznacza, ¿e zmiany na rynku mediów z tego segmentu wynosz¹ ok. 10 proc.
rocznie. Tymczasem zlikwidowane (lub zawieszone) tytu³y w woj. lubuskim w pó³torarocznym okresie stanowi³y ok. 5 proc.
rynku mediów lokalnych.

1 - W latach dziewiêædziesi¹tych istniej¹ce tu oddzia³y ogólnopolskich stowarzyszeñ prasy lokalnej nie prowadzi³y aktywnej
dzia³alnoœci. W po³owie 2000 r. w Zielonej Górze powsta³a nowa inicjatywa zorganizowania Stowarzyszenia Lubuska Prasa
Lokalna (,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 139, s. 3).
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Zmiany, które zasz³y w ostatnim dziesiêcioleciu w œrodowisku dziennikarskim,
s¹ wypadkow¹ ogólnych przemian spo³ecznych, jakie dokona³y siê w Polsce.
St¹d te¿ podsumowuj¹c sytuacjê mediów lubuskich u progu pierwszej dekady
nowego stulecia, nale¿y zwróciæ uwagê na zmiany zachodz¹ce wœród odbiorców
mass-mediów. W wyniku ró¿nicowania siê upodobañ czytelniczych w Polsce
oraz zubo¿enia du¿ych grup spo³ecznych (np. na wsi) nast¹pi³ spadek nak³adu
dzienników, wzrost (czêsto przejœciowy) zainteresowania nowymi tytu³ami.
Popularnoœæ zdoby³y komercyjne rozg³oœnie radiowe oraz nowe programy
telewizyjne. W koñcu dekady pojawi³a siê tak¿e liczna grupa u¿ytkowników
internetu1.
O ile rynek czytelników, s³uchaczy i widzów uleg³ istotnym zmianom
w ostatnim dziesiêcioleciu2, to w przypadku rynku reklam mo¿na mówiæ
o zmianach wprost rewolucyjnych. Wprawdzie redakcje najczêœciej nie s¹
sk³onne ujawniaæ danych na temat dochodów z og³oszeñ, jednak choæby na
podstawie wycinkowych informacji, mo¿na siê zorientowaæ, ¿e w wiêkszoœci
wydawnictw dochód ze sprzeda¿y powierzchni reklamowej przewy¿sza wysokoœæ
pozosta³ych wp³ywów. Reklama jest te¿ jedynym Ÿród³em dochodu dla
niepublicznych mediów elektronicznych.
Zrozumienie funkcjonowania tych ogólnych mechanizmów pozwala wyjaœniæ
mo¿liwoœci rozwoju œrodków spo³ecznej komunikacji w woj. lubuskim. S¹ one
uzale¿nione przede wszystkim od liczby odbiorców oraz potencja³u rynku
reklam. Liczba ludnoœci w regionie utrzymuje siê na sta³ym poziomie i badania
demograficzne nie przewiduj¹ wiêkszych zmian w tym zakresie. Z kolei na
rynek reklam rzutuje sytuacja ekonomiczna regionu, liczba przedsiêbiorstw,
œrednia p³ac, bezrobocie. I choæ potencja³ ekonomiczny woj. lubuskiego sytuuje
ten region daleko poni¿ej œredniej krajowej, to jednak du¿a mobilnoœæ
gospodarcza, wyra¿aj¹ca siê w liczbie podmiotów przypadaj¹cych na tysi¹c
mieszkañców oraz silne powi¹zania handlowe, us³ugowe i pracownicze
z niemieckimi s¹siadami wp³ywaj¹ na poprawê gospodarczego wizerunku
regionu.
Na tle tych zjawisk oraz w oparciu o zaprezentowany w trzech czêœciach
materia³, mo¿na siê te¿ pokusiæ o nakreœlenie tendencji w rozwoju lubuskich
œrodków masowej komunikacji. Najbardziej burzliwy okres przemian maj¹ one
ju¿ za sob¹, ale trudno mówiæ o stabilizacji na rynku mediów3. Du¿o zale¿y

od politycznej decyzji okreœlaj¹cej warunki powstania w województwie oœrodka
telewizji publicznej. Ogólnowojewódzka telewizja mo¿e stanowiæ, obok
publicznego radia i regionalnego dziennika, najpowa¿niejszy œrodek przekazu.
Kolejnym, wielokrotnie zapowiadanym przez polityków (g³ównie zielonogórskich) œrodkiem komunikacji mo¿e siê staæ wojewódzki tygodnik spo³eczny,
nawi¹zuj¹cy do tradycji ,,Nadodrza’’. Trudno przewidzieæ, czy koncepcja
umocowania redakcji takiego tygodnika w strukturach samorz¹dowych przetrwa
próbê czasu. Z pewnoœci¹ jednak jest zapotrzebowanie na tego typu pismo,
o czym œwiadczy wiele medialnych inicjatyw spo³eczno-kulturalnych i politycznych podejmowanych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Tezê tê wspiera
tak¿e istnienie w pó³nocnej czêœci regionu dawnego tygodnika wojewódzkiego
i bardzo wysoki nak³ad magazynowego wydania najwiêkszego dziennika.
Rozwojowi lokalnych œrodków przekazu sprzyja te¿ nowy podzia³ administracyjny, bêd¹cy wynikiem reformy z 1999 roku1. W okresie od pocz¹tku 1998
r. (tj. od og³oszenia zapowiedzi reformy administracyjnej) do 30 czerwca 2000
r. w miastach województwa lubuskiego powsta³y cztery nowe tygodniki, siedem
dwutygodników, szesnaœcie miesiêczników oraz kilkanaœcie innych periodyków.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e dynamika wzrostu iloœciowego prasy lokalnej
utrzyma siê w pierwszych latach nowej dekady w zwi¹zku z wyborami
parlamentarnymi i samorz¹dowymi. Oprócz politycznej motywacji do tworzenia
nowych wydawnictw lokalnych wyraŸnie te¿ wzrasta zainteresowanie nimi ze
strony wydawców prywatnych (np. Nowa Sól) i kapita³owych (np. Œwiebodzin),
którym udaje siê utrzymywaæ tygodniki o wysokim, jak na powiatowe warunki,
nak³adzie. Ogó³em w latach 1990-1999 w s¹dach okrêgowych zarejestrowano
320 nowych tytu³ów wydawniczych ukazuj¹cych siê w granicach woj. lubuskiego2.
W bran¿y mediów lokalnych du¿¹ rolê mo¿e jeszcze odegraæ telewizja
przewodowa. Oprócz kilku redakcji nadaj¹cych lokalny program lub przygotowanych do jego emisji, w kilkunastu miastach województwa istniej¹ te¿ kana³y
telewizji planszowej umo¿liwiaj¹ce nadawanie komunikatów i reklam.
Rozszerzenie ich dzia³alnoœci na program lokalny wymaga tylko pewnych
inwestycji i uregulowañ prawnych. Impulsem, który przyczyni siê do wzrostu
znaczenia lokalnej telewizji kablowej, bêdzie zakupienie przez lokalne firmy
telewizji kablowej licencji na us³ugi internetowe. Rz¹dowe zapowiedzi

1 - Suma odwiedzin dwóch g³ównych stron internetowych Zielonej Góry i Gorzowa w ci¹gu dwóch pierwszych lat istnienia
wynios³a ok. 250 tys.
2 - Mimo zmieniaj¹cych siê upodobañ odbiorców, du¿e znaczenie ma jednak przywi¹zanie do tytu³ów, czy rozg³oœni
z tradycjami. W regionie lubuskim prawid³owoœæ tê potwierdzaj¹ czytelnicy ,,Gazety Lubuskiej’’ i s³uchaczy Radia Zachód.
3 - W artykule Znikaj¹cy obraz (,,Gazeta Zachodnia’’ z 31 lipca 2000 r.), autorzy zapowiadali ograniczenie dzia³alnoœci redakcji
lubuskich telewizji lokalnych. W tekœcie poinformowano m.in. o planach przeniesienia zielonogórskiej redakcji TV-51 do
siedziby Telewizji Dolnoœl¹skiej we Wroc³awiu, a tak¿e o wypowiedzeniach jakie otrzymali z dniem 1 sierpnia pracownicy
Telewizji Vigor w Gorzowie. Obie stacje mia³y ograniczyæ siê przede wszystkim do nadawania materia³ów informacyjnych.
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Autorzy tekstu przewidywali tak¿e, ¿e z powodu ubogiego rynku reklam, zmala³y szanse na powo³anie oœrodka telewizji
publiczn4 - Na terenie woj. lubuskiego ukazuje siê 92 proc. nak³adu ,,Gazety Lubuskiej’’. Pozosta³e osiem proc. (w zbli¿onych
proporcjach) ukazuje siê na terenie powiatów: myœliborskiego i choszczeñskiego (woj. zachodniopomorskie), g³ogowskiego
(woj. dolnoœl¹skie) oraz w Wolsztynie, Zb¹szynie i Miêdzychodzie (woj. wielkopolskie).
1 - W³odzimierz Chor¹zki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-99, ,,Zeszyty Prasoznawcze’’ 1999, nr 1-2, s. 66-67.
2 - W cytowanym powy¿ej opracowaniu autor zaznacza, ¿e zmiany na rynku mediów z tego segmentu wynosz¹ ok. 10 proc.
rocznie. Tymczasem zlikwidowane (lub zawieszone) tytu³y w woj. lubuskim w pó³torarocznym okresie stanowi³y ok. 5 proc.
rynku mediów lokalnych.
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liberalizacji zasad przyznawania tej licencji oraz perspektywa rozwoju telewizji
interaktywnej czyni z tych ma³ych przedsiêbiorstw interesuj¹cych partnerów
dla medialnych potentatów1. Region lubuski mo¿e byæ prekursorem tych zmian,
poniewa¿ w Zielonej Górze mieœci siê siedziba Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Komunikacji Kablowej. Niszê na rynku mediów stanowi¹ te¿ wci¹¿ jeszcze
niewykorzystane czêstotliwoœci dla rozg³oœni radiowych.
Jednak przysz³oœæ œrodków komunikacji spo³ecznej w woj. lubuskim
uzale¿niona jest g³ównie od ogólnej sytuacji panuj¹cej w tej dziedzinie w Polsce
i na œwiecie. Jak ju¿ wspomniano na pocz¹tku ksi¹¿ki, sytuacja mass-mediów
lubuskich mo¿e byæ przyk³adem ogólnopolskich zjawisk medialnych.
Wracaj¹c na koniec do regionu lubuskiego, mo¿na przyj¹æ, ¿e w historii
rozwoju miejscowych œrodków spo³ecznej komunikacji najwa¿niejsze wydarzania
zasz³y w latach: 1950 - 1990 - 1999. W roku 1950 powstanie przygranicznego
województwa zielonogórskiego zdeterminowa³o rozwój regionalnych œrodków
przekazu. Utworzony tu samodzielny dziennik oraz nieco póŸniej rozg³oœnia
radiowa i pismo spo³eczno-kulturalne - by³y przez prawie trzydzieœci kilka lat
podstawowymi œrodkami przekazu. Zmiany prawno-ekonomiczne z 1990 r.
spowodowa³y wprawdzie likwidacjê regionalnego dwutygodnika, ale pozycja
dwóch g³ównych mediów nie zosta³a os³abiona. Jednak w ci¹gu nastêpnej
dekady warunki dzia³alnoœci medialnej uleg³y daleko id¹cym przeobra¿eniom.
Mijaj¹ce pó³wiecze (1950-2000) nale¿y uznaæ za zamkniêty rozdzia³ historii
lubuskiej czwartej w³adzy. Nastêpne piêædziesi¹t lat z pewnoœci¹ przyniesie
jeszcze wiêksze zmiany.

1 - W latach dziewiêædziesi¹tych istniej¹ce tu oddzia³y ogólnopolskich stowarzyszeñ prasy lokalnej nie prowadzi³y aktywnej
dzia³alnoœci. W po³owie 2000 r. w Zielonej Górze powsta³a nowa inicjatywa zorganizowania Stowarzyszenia Lubuska Prasa
Lokalna (,,Gazeta Lubuska’’ 2000, nr 139, s. 3).
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Noty biograficzne
Ankiewicz Henryk - ps. Andabata, felietonista ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1933
r. w ma³ej wsi pod Wolsztynem. Do Zielonej Góry przyby³ w 1947 r. Pocz¹tkowo
by³ tu œlusarzem, a póŸniej pracownikiem RSW ,,Prasa’’. Swoj¹ wspó³pracê
z ,,Gazet¹’’ zaczyna³ jako jeden z wielu korespondentów robotniczo-ch³opskich.
Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej w 1955 r. zosta³ redaktorem technicznym
w drukarni ,,Gazety’’. W latach 1960-65 by³ reporterem w Gorzowie Wlkp.,
tam ukoñczy³ LO (póŸniej przez dwa lata studiowa³ historiê na UAM). Po
powrocie do Zielonej Góry pracowa³ w dziale kulturalnym (przez trzy lata by³
jego szefem). Od 1968 r. pisze felietony z cyklu ,,Listy z Palmiarni’’. W oparciu
o swoje wspomnienia, felietony i ca³y dorobek dziennikarski wyda³ kilka ksi¹¿ek
o charakterze kronikarskim, m.in. ,,Ludzie z Palmiarni’’ (1995). By³ cz³onkiem
partii do momentu jej rozwi¹zania, przez dwie kadencje by³ radnym WRN,
a tak¿e prezesem oddzia³u SDP (SDPRL) i cz³onkiem
zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Zielonej Góry. Otrzyma³
dwie nagrody wojewódzkie i dwie prezydenta miasta. Od
1990 r. jest emerytem, ale nadal publikuje w ,,Gazecie’’
i wydaje ksi¹¿ki.
Antosz Wies³aw - redaktor naczelny Radia Gorzów Plus.
Ur. w 1958 r. w Rabce, ukoñczy³ socjologiê religii na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studia
podyplomowe na UW. Po studiach pracowa³ w Instytucie
Wies³aw Antosz
Prasy i Wydawnictw ,,Novum’’ w Warszawie (1985-89). Do
Gorzowa przyjecha³ w 1990 r. By³ redaktorem naczelnym
tygodnika ,,Tydzieñ Gorzowski’’, dwutygodnika ,,Ziemia
Strzelecka’’, od paŸdziernika 1992 r. jest redaktorem
naczelnym Radia Gorzów. Wspó³autor trzech ksi¹¿ek
wydanych w Gorzowie w latach 1997-99.
Bednarek Piotr - redaktor naczelny Telewizji Vigor.
Absolwent WSP w Zielonej Górze (kierunek kulturalnooœwiatowy). Po studiach pracowa³ w Zak³adowym Domu
Kultury ,,Chemik’’ przy ,,Stilonie’’. Wspó³pracowa³ z roz-

Piotr Bednarek
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g³oœni¹ radiow¹ oraz z pracowni¹ telewizyjn¹ w tym zak³adzie, by³ dziennikarzem
muzycznym w Radiu Gorzów, a w Telewizji Vigor by³, obok Jagody Bokuniewicz,
pierwszym dziennikarzem. Zajmowa³ siê g³ównie publicystyk¹ polityczn¹.

r., ukoñczy³ wojskow¹ szko³ê oficersk¹, wspó³pracowa³ z ,,Polsk¹ Zbrojn¹’’,
by³ redaktorem ,,Szar¿y’’ - wojskowego pisma w ¯arach. Napisa³ ksi¹¿kê, pt.
,,11 Pu³k Artylerii im. gen. dyw. Stanis³awa Kopañskiego. Tradycje i wspó³czesnoœæ w szkicach’’, wydan¹ w ¯arach w 1995 r.
Cabaj Józef - za³o¿yciel oficyny ,,ZIUK’’ w Drezdenku. Ur.
w 1934 r. w £ucku. Po ukoñczeniu krakowskiej WSP w 1959
r. uczy³ w szko³ach w Starym Kurowie i Strzelcach
Krajeñskich, pracowa³ w nadzorze szkolnym i w instytucjach
kultury. Od 1964 r. mieszka na sta³e w Drezdenku. W PRL
dzia³a³ w organizacjach politycznych, zawodowych i spo³ecznych. Pasjonat historii regionalnej, organizator zjazdów
prasy lokalnej. Redaktor naczelny i wydawca pisma
Józef Cabaj
,,Drezdenko’’ oraz innych pism powsta³ych w OW ,,ZIUK’’.
Chwalibóg Grzegorz - redaktor naczelny Radia Index. Ur. w 1950 r. w Gorzowie
Wlkp., od 1967 r. mieszka w Zielonej Górze. Po ukoñczeniu WSI, pracowa³
w ZETO i WZPGR, a w latach 1974-87 w zielonogórskim radiu, gdzie by³
m.in. kierownikiem redakcji m³odzie¿owej. Nastêpnie zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹
rzemieœlnicz¹. Od 1998 r. jest szefem Radia Index. Jako dziennikarz otrzyma³
kilka nagród w konkursach regionalnych i krajowych.
Cudowski Tomasz - redaktor naczelny Telewizji Przewodowej Zielona Góra. Ur. w 1970 r. w Zb¹szyniu, od 1980 r.
mieszka³ w Zielonej Górze. Ukoñczy³ neofilologiê na UAM
(1993). Jako student pierwszego roku rozpocz¹³ wspó³pracê
z mediami. W latach 1988-94 pracowa³ w poznañskim radiu
uniwersyteckim (Uni-Radio), gdzie m.in. by³ zastêpc¹
redaktora naczelnego. Pracowa³ tak¿e dla tygodnika
,,Poznaniak’’, gdzie by³ szefem dzia³u kultury (1995-96).
Wspó³pracowa³ z kilkoma redakcjami mediów regionalnych
Tomasz Cudowski
i krajowych (m.in. Radio S, miesiêcznik ,,Sukces’’). By³
dziennikarzem i prezenterem w TPZG (1995-96), rzecznikiem prasowym
zarz¹du miasta Zielona Góra (1996-98), dyrektorem Radia S w Zielonej Górze
(1998-99). Od 1999 r. jest dyrektorem, redaktorem naczelnym i prezesem
spó³ki TPZG. Prowadzi zajêcia warsztatowe ze studentami dziennikarstwa na
WSP, przesy³a korespondencje dla Radia Zet.

Bia³as Danuta - redaktor naczelna ,,Gazety Drezdeneckiej’’. Ur. w 1947 r.
w Drezdenku, od 1972 r. nauczycielka j. polskiego w SP nr 2, radna Rady
Miejskiej (z listy SLD). Publikowa³a w pismach drezdeneckich, w listopadzie
1998 r. zosta³a redaktorem naczelnym ,,Gazety Drezdeneckiej’’.
Bia³og³owy Jacek - redaktor naczelny Radia Zielona Góra. Ur. w 1974 r.
w Zielonej Górze. Ukoñczy³ zarz¹dzanie i marketing na Politechnice
Zielonogórskiej (1999). Od 1995 r. jest wspó³pracownikiem Radia Zachód, od
wrzeœnia 1998 r. redaktorem naczelnym Radia Zielona Góra.
Bodnar Zbigniew - dziennikarz Radia Zachód. Ur. w 1954 w Kroœnie
Odrzañskim, od 1963 r. mieszka w Gorzowie Wlkp. Ukoñczy³ Wydzia³ Nauk
Politycznych na UAM (1985). Od 1977 r. pracowa³ w ZWCh Stilon: najpierw
w radiowêŸle, a od 13 grudnia 1981 r. zosta³ przeniesiony do muzeum
zak³adowego. W latach 1987-89 by³ nauczycielem historii, nastêpnie zosta³
przywrócony do pracy w Stilonie. Od marca 1992 r. jest dziennikarzem Radia
Zachód. W 1994 r. przez kilka miesiêcy by³ redaktorem naczelnym Radia GO.
W latach 1980-92 dzia³a³ aktywnie w strukturach ,,Solidarnoœci’’. Wspó³tworzy³
podziemne Radio ,,Solidarnoœæ’’ w Gorzowie i w Stilonie (1985-89), by³
cz³onkiem regionalnych w³adz ,,Solidarnoœci’’ w Gorzowie (1988-92). Nie
nale¿a³ do partii politycznych ani organizacji m³odzie¿owych.
Bokuniewicz - Solska Jagoda - prezes Gorzowskiej Oficyny Wydawniczej sp.
z o.o. Ur. w 1961 r. w Olecku. Po ukoñczeniu studiów na UJ (1986) zamieszka³a
w Gorzowie Wlkp. W latach 1986-89 pracowa³a w ,,Stilonie Gorzowskim’’
i w gorzowskiej ,,Gazecie Lubuskiej’’. W 1990 r. najpierw by³a zastêpc¹
redaktora naczelnego ,,Tygodnia Gorzowskiego’’, nastêpnie zosta³a dziennikark¹ ,,Ziemi Gorzowskiej’’. W latach 1995-97 by³a zastêpc¹ redaktora
naczelnego i wiceprezesem spó³ki wydaj¹cej ten tygodnik. Od 1997 r. jest jej
prezesem. W latach 1998-2000 pe³ni³a funkcjê wiceprezesa SDRP - Oddzia³
Lubuski.
Borkowski Wac³aw - redaktor ,,Zastalowca’’. Ur. w 1937 r. w okolicach
Nowogródka, od 1946 r. mieszka w Sulechowie. Ukoñczy³ Wydzia³ Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (1978). Od 1962 r. by³ ekonomist¹
w ,,Zastalu’’. W 1969 r. zosta³ redaktorem naczelnym ,,Zastalowca’’ i do dziœ
redaguje to pismo. Wspó³pracowa³ z lokaln¹ pras¹, w 1991 r. zorganizowa³
redakcjê samorz¹dowego miesiêcznika ,,Sulechów i Okolice’’ i do 1998 r. by³
jego redaktorem naczelnym. Za sw¹ dzia³alnoœæ dziennikarsk¹ otrzyma³
odznaczenie pañstwowe oraz nagrodê resortow¹.
Bytnar Krzysztof - redaktor naczelny ,,Kroniki Ziemi ¯arskiej’’. Ur. w 1960
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Czarnuch Zbigniew - nauczyciel, dziennikarz, publicysta i regionalista. Ur.
w 1930 r. w Lututowie (woj. ³ódzkie). W Witnicy mieszka od 1945 r. (z przerw¹
w latach 1952-81). Ukoñczy³ Uniwersytet Warszawski (1956). Wspó³pracowa³
z kilkunastoma redakcjami czasopism regionalnych i krajowych, a tak¿e
z redakcj¹ Telewizji Polskiej w Warszawie, gdzie prowadzi³ program dla dzieci.
Opublikowa³ kilka artyku³ów o charakterze popularnonaukowym. Nale¿a³ do
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PZPR, by³ dzia³aczem ZHP, za³o¿ycielem i prezesem Towarzystwa Przyjació³
Witnicy. Jest cz³onkiem towarzystw regionalnych oraz redakcji pism: ,,Trakt’’
i ,,Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny’’. Autor wielu tekstów
historycznych publikowanych m.in. w ,,Ziemi Gorzowskiej’’. Laureat Lubuskiej
Nagrody Kulturalnej za 1960 r.
Delijewski Jan - dziennikarz, wydawca, radiowiec. Ur. w 1956 r. w Nowej Soli,
w 1979 r. ukoñczy³ Instytut Nauk Politycznych UAM w Poznaniu. Od tego
roku mieszka w Gorzowie Wlkp. Swoj¹ dzia³alnoœæ dziennikarsk¹ w tym
mieœcie rozpocz¹³ od prowadzenia M³odzie¿owej Wszechnicy Dziennikarskiej
i wspó³pracy z ,,Ziemi¹ Gorzowsk¹’’, gdzie od 1981 r. pracowa³ etatowo,
redaguj¹c kolumny sportowe (w latach 1987-89 z-ca red. nacz.). W 1987 r.
zdoby³ nagrodê Klubu Dziennikarzy Sportowych SDP. W 1989 r. za³o¿y³ w³asne
wydawnictwo ,,Dejamir’’, w którym wyda³ m. in. napisan¹ przez siebie ksi¹¿kê
o ¿u¿lowcu Edwardzie Jancarzu. By³ redaktorem naczelnym i wydawc¹
tygodników ,,Sportowy Kurier Gorzowski’’ (1990-93) i ,,Gorzowiak’’ (1994-95),
redagowa³ pisma samorz¹dowe. Od 1998 r. jest szefem gorzowskiego oddzia³u
Radia Zachód.
Dragu³a Andrzej - redaktor naczelny ,,Aspektów’’. Ur.
w 1966 r. w Lubsku. Ukoñczy³ Papieski Fakultet Teologiczny
w Warszawie (magisterium), Katolicki Uniwersytet Lubelski
(doktorat z teologii) oraz studia podyplomowe z dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach
1990-92 by³ wikariuszem w S³ubicach, od 1995 r. jest
wyk³adowc¹ w gorzowskiej sekcji Wydzia³u Teologicznego
UAM, a od 1998 r. rzecznikiem prasowym Kurii. Nale¿y
do Miêdzynarodowej Unii Prasy Katolickiej (UCIP).
Andrzej Dragu³a
W latach 1995-97 pracowa³ w Radiu Gorzów, od 1996 r.
jest redaktorem naczelnym ,,Aspektów’’ - diecezjalnego dodatku do ogólnopolskiego tygodnika katolickiego ,,Niedziela’’.

Krotoszynie i Gubinie. By³ organizatorem i szefem stra¿y miejskiej w Gubinie.
Obecnie prowadzi w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Duma Ewa - redaktor naczelna pisma ,,Grono’’. Ur. w 1955 r. w Zielonej
Górze. Ukoñczy³a pedagogikê na WSP i kilka kursów specjalistycznych. By³a
pracownikiem przyzak³adowego domu kultury, nauczycielem, dyrektorem
szko³y podstawowej, wizytatorem w kuratorium. Od 1996 r. pracuje jako
konsultant w ODN i jest redaktorem naczelnym pisma dla nauczycieli
,,Grono’’. Od 1999 r. w Urzêdzie Miejskim w Zielonej Górze pe³ni tak¿e
funkcjê kronikarza miasta.
Jagieluk Zenon - redaktor naczelny ,,Tygodnika Powiatowego’’. Ur. w 1951
r., od 1991 r. mieszka w Gubinie. Ukoñczy³ Szko³ê G³ówn¹ S³u¿by Po¿arniczej
w Warszawie oraz samorz¹dowe studium podyplomowe na UAM. Nale¿a³ do
ZSL i PZPR. Pracowa³ w jednostkach po¿arniczych w Gostyniu Wlkp.,
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fot. Cz. £uniewicz

Jelinek Zbigniew - redaktor naczelny miesiêcznika ,,Winnica
Zielonogórska’’. Ur. w 1955 w Zielonej Górze. Od 1977 r.
mieszka w Ksi¹¿u Œl¹skim (pow. nowosolski). Ukoñczy³
Pañstwowe Zaoczne Studium Kultury i Oœwiaty dla
Doros³ych w Poznaniu (1982). Pracowa³ w ZUS, bibliotece,
wspó³pracowa³ z lokalnymi gazetami. Jest redaktorem
naczelnym dwóch miesiêczników: wydawanej przez ZSMP
,,Winnicy’’ (od kwietnia 1998) i pisma samorz¹dowego
Zbigniew Jelinek
,,Sulechów i Okolice’’ (od marca 2000). W latach 1980-81
dzia³a³ w ,,Solidarnoœci’’, by³ sekretarzem MKZ NSZZ ,,S’’ i redaktorem dwóch
solidarnoœciowych pism. W 1975 r. debiutowa³ wierszem w ,,Nadodrzu’’.
Napisa³ kontrowersyjn¹ powieœæ ,,Dzia³ og³oszeñ’’ (Warszawa 1984) i wyda³
dwa zbiory wierszy. Od 1986 r. jest cz³onkiem ZLP.
Jêdrzejczak Alicja - redaktor naczelna TV-51. Ur. w 1963
r. w £odzi. Po ukoñczeniu studiów na UAM (1986)
zamieszka³a w Zielonej Górze. Pocz¹tkowo pracowa³a
w oœrodku teatralnym, nastêpnie w Almaturze, a od 1990
r. w mediach: ,,Gazecie Nowej’’, Telewizji Zielona Góra
oraz w Agencji Telewizyjnej BB News. W 1995 r. zosta³a
redaktorem naczelnym TV-51. Otrzyma³a nagrodê Dziennikarza Roku. Nale¿y do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Alicja Jêdrzejczak
Kamiñska Krystyna - za³o¿ycielka WAG ,,Arsena³’’. Ur.
w 1943 r. w Koluszkach, w Gorzowie mieszka od 1973 r.
W 1966 r. ukoñczy³a Uniwersytet £ódzki, gdzie równie¿
obroni³a doktorat (1977). Pracowa³a m.in. w WSP w Zielonej
Górze (1974-80), wspó³pracowa³a z ,,Nadodrzem’’, ,,Gazet¹
Lubusk¹’’, Radiem Zachód i Telewizj¹ Vigor. W latach
1979-1994 pracowa³a w tygodniku ,,Ziemia Gorzowska’’
(pe³ni¹c tam m.in. funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego).
Od 1994 r. ma w³asne Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
,,Arsena³’’ w ramach którego wydaje ,,Arsena³ Gorzowski’’,
Krystyna Kamiñska
,,Gazetê Kostrzyñsk¹’’ (od 1998 r. ,,Tygodnik Kostrzyñski’’),
,,Nasz¹ Sulêciñsk¹’’, ,,Die Phare - Prom’’. Jako radna
Wojewódzkiej Rady Narodowej (1980-90) by³a wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji
Oœwiaty i Kultury, w latach 1990-94 pe³ni³a funkcjê prezesa Gorzowskiego
Towarzystwa Kultury. Otrzyma³a wiele nagród w krajowych i regionalnych
konkursach dziennikarskich. Jest autork¹ i redaktorem kilku ksi¹¿ek (m.in.
,,Lubniewice i okolice’’). Aktywnie uczestniczy w ¿yciu gorzowskiego œrodowiska
kultury.
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Kasiñski Jacek - redaktor naczelny zielonogórskiego oddzia³u Radia Eska.
Ur. w 1975 r. we Wschowie, od 1977 r. mieszka w Zielonej Górze. Studiowa³
pedagogikê na WSP. Od czasów licealnych wspó³pracowa³ kolejno z Radiem
Zachód, Radiem Zielona Góra i znów z Radiem Zachód. W sierpniu 1998 r.
wraz z grup¹ radiowców przeszed³ do pracy w tworzonym oddziale Eski.
W maju 1999 r. zosta³ jego szefem.

reportera, kierownika redakcji publicystyczno-informacyjnej, zastêpcy redaktora naczelnego (1982) i redaktora
naczelnego (1989). Po likwidacji Radiokomitetu i przekszta³ceniu zielonogórskiego radia w spó³kê akcyjn¹ skarbu
pañstwa zosta³ prezesem zarz¹du. Nale¿a³ do PZPR
i ,,Solidarnoœci’’, od czasów szkolnych dzia³a aktywnie
w PCK. Otrzyma³ kilka nagród w krajowych konkursach
na reporta¿ radiowy, nagrodê kulturaln¹ prezydenta
Tadeusz Krupa
Zielonej Góry. W 2000 r. Stowarzyszenie Wydawców
Katolickich przyzna³o mu nagrodê Feniksa ,,za promocjê
wydawnictw katolickich.’’
Krzyœlak Maciej - redaktor naczelny ,,Gazety Zachodniej’’. Ur. w 1963 r.
w Koszalinie, w Zielonej Górze mieszka od 1990 r. W 1989 r. ukoñczy³ UAM
w Poznaniu (fizyka). Po studiach pracowa³ w szkolnictwie (m.in. w WSI
w Zielonej Górze). Od grudnia 1992 r. jest redaktorem naczelnym regionalnego
dodatku ,,Gazety Wyborczej’’.
Kurzawa Eugeniusz - literat, edytor, dziennikarz. Od
urodzenia (1954 r.) zwi¹zany ze Zb¹szyniem. Po ukoñczeniu
zielonogórskiej WSP (pedagogika kult.-oœw.) pracowa³
w prasie suwalskiej, bia³ostockiej i warszawskiej. Wspó³pracowa³ z wieloma redakcjami pism i wydawnictwami.
Za³o¿y³ i redagowa³ pisma: ,,Goniec Kresowy’’ (Bia³ystok),
,,Zb¹szynianin’’ i ,,Herold-bis’’ (Bia³ystok), ,,Komunikaty
Nadodrzañskie’’ (Zielona Góra). Wyda³ kilka tomików
Eugeniusz Kurzawa
poezji i ksi¹¿ek z zakresu prasoznawstwa oraz historii
Zb¹szynia, œrodowiska literackiego Bia³egostoku i Wileñszczyzny. Jako poeta
debiutowa³ w ,,Nadodrzu’’ w 1976 r. Pracowa³ tak¿e w zielonogórskiej ,,Gazecie
Nowej’’. Od 1993 r. w ,,Gazecie Lubuskiej’’, gdzie m.in. prowadzi coroczny
ranking prasy lokalnej oraz ,,Pocztê literack¹’’. Jest prezesem oddzia³u
zielonogórsko-gorzowskiego Zwi¹zku Literatów Polskich. Od 1994 r. wraz
z ¿on¹ Lidi¹ prowadzi w Wilkanowie k. Zielonej Góry Ogród Sztuk, organizuj¹c
w nim wystawy i spotkania.

Koniusz Janusz - redaktor naczelny dwumiesiêcznika ,,Serce i Troska’’. Ur.
w 1934 r. w Sosnowcu-Niwce, ukoñczy³ polonistykê studiuj¹c w Katowicach
(1954) i na UAM (1968). W latach 1957-90 pracowa³ w miesiêczniku
,,Nadodrze’’ (od 1980 r. jako red. nacz.). W latach dziewiêædziesi¹tych pracowa³
dla œwiebodziñskiego wydawnictwa wydaj¹cego miesiêczniki ,,G³os z Regionów’’
i ,,Zachód’’. Wspó³pracowa³ z wieloma redakcjami regionalnymi i krajowymi,
by³ redaktorem wydañ pamiêtników i reporta¿y, pisa³ wiersze i opowiadania.
Jest autorem dwóch prac o charakterze publicystycznym: ,,Taddeo Polacco
z Zielonej Góry’’ (1960) i ,,Kamieñ z serca’’ (1994).
Komorowska Teresa - wydawca ,,Wiadomoœci Witnickich’’. Ukoñczy³a LO
w Witnicy i filologiê polsk¹ na UAM. W latach 1990-94 by³a radn¹ i delegatem
do Sejmiku Wojewódzkiego. Pracuje w witnickm LO, gdzie wdra¿a w³asny
program innowacyjny ,,Zajêcia z dziennikarstwa’’. Jest cz³onkiem Towarzystwa
Przyjació³ Witnicy, dzia³a³a tak¿e w grupie autorów i wydawców ksi¹¿ek
o Witnicy, w latach 1988-1990 ukaza³o siê osiem takich pozycji. Od 1990 r.
jest redaktorem naczelnym ,,Wiadomoœci Witnickich’’.
Krupa Tadeusz - prezes i redaktor naczelny Radia Zachód S.A. Ur. w 1950
r. w miejscowoœci Moryñ (woj. szczeciñskie), w Zielonej Górze mieszka od
1974 r. Ukoñczy³ Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu (1975) i studia podyplomowe
na SGH w Warszawie. Wspó³pracê z radiem rozpocz¹³ na studiach, w rozg³oœni
zielonogórskiej pracuje od wrzeœnia 1974 r. Przeszed³ tu przez wiele stanowisk:

fot. W. Olszewski
fot. P. Janczaruk

Koncur Leszek - redaktor naczelny ,,Gazety Nowogród Bobrzañski’’. Ur.
w 1963 r., absolwent UAM (historia). Pracowa³ w dzienniku ,,Gazeta Nowa’’
oraz wspó³pracowa³ z kilkoma innymi zielonogórskimi wydawnictwami (m.in.
,,Euroregion’’, ,,Puls’’). Od marca 1996 r. jest szefem gazety samorz¹dowej
w Nowogrodzie Bobrzañskim. W kadencji 1998-2002 pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta i Gminy.

Linkiewicz Irena - dziennikarka Radia Zachód. Ur.
w Duszczycach k/Nowogródka, ukoñczy³a filologiê polsk¹
we Wroc³awiu (1969). Kilka lat pracowa³a w LO, a od 1975
r. jest zatrudniona w zielonogórskim radiu. Jej reporta¿e
radiowe emitowane s¹ bardzo czêsto na antenie ogólnopolskiej Polskiego Radia. Otrzyma³a wiele nagród w konkursach
krajowych i zagranicznych: m.in. Nagroda im. Ksawerego
Pruszyñskiego (1986), ,,Z³oty Mikrofon’’ (1988), by³a
wspó³autork¹ nominowanego do Prix Italia reporta¿u

fot. Cz. £uniewicz

Kaziów Micha³ - zielonogórski publicysta. Ur. w 1925 r. w Koropcu n/
Dniestrem. W 1945 r. podczas s³u¿by wojskowej we Wroc³awiu straci³ wzrok
i rêce. W 1959 r. ukoñczy³ LO w Poznaniu, w 1964 r. filologiê polsk¹, a w 1972
r. obroni³ doktorat. Od 1973 r. mieszka w Zielonej Górze. Prowadzi szerok¹
dzia³alnoœæ publicystyczn¹, wspó³pracuj¹c z kilkoma lubuskimi mediami. Przez
wiele lat pisa³ regularnie recenzje s³uchowisk radiowych. Jego ksi¹¿ki wyda³y
oficyny wydawnicze w Zielonej Górze, Wroc³awiu i Warszawie.
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,,Krajobraz po naœwietleniu’’ (1994), otrzyma³a tytu³ lubuskiego Dziennikarza
Roku (1996, 1997, 1999), nagrodê kulturaln¹ prezydenta Zielonej Góry (1996),
nagrodê publicznoœci w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Twórczoœci Radiowej
(Kazimierz 1998), by³a laureatk¹ Miêdzynarodowego Konkursu RadiowoTelewizyjnego im. Siostry Klary (Asy¿ 1999). Swoje reporta¿e publikowa³a
w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Jej reporta¿e ,,Ostatnie po¿egnanie’’
(1992) opublikowano w ,,Gazecie Wyborczej’’ wœród najlepszych reporta¿y
radiowych.
£apszyñski Gustaw - redaktor naczelny miesiêcznika
,,Okolice Najbli¿sze’’. Ur. w 1942 r. na Podolu. Dzieciñstwo
i lata szkolne spêdzi³ na OpolszczyŸnie. W latach szeœædziesi¹tych osiedli³ siê w Œwiebodzinie, gdzie podejmowa³
ró¿ne inicjatywy kulturalne i oœwiatowe. W latach dziewiêædziesi¹tych by³ wydawc¹ miesiêczników: ,,G³os Œwiebodziñski’’, ,,G³os z Regionów’’ oraz ,,Zachód’’. Od 1996 r. wydaje
nieregularnie ,,Jarmark Rozrywki i Humoru’’. Od 1962 r.
Gustaw £apszyñski
pisze wiersze. Otrzyma³ wiele regionalnych nagród literackich i kulturalnych. Jest cz³onkiem ZLP, wyda³ kilka
tomików wierszy i opowiadañ.

w Zielonej Górze (1982-99), Wy¿szej Szkole Zawodowej Administracji
Publicznej w Sulechowie. Wspó³pracowa³ z redakcjami pism Zielonej Góry,
¯ar, Œwiebodzina oraz z niemieckim ,,Lausitzer Rundschau’’. Autor audycji
radiowych, programów telewizyjnych emitowanych w mediach zielonogórskich.
Laureat nagród regionalnych z dziedziny nauki i kultury, Honorowy Obywatel
Miasta ¯ary. Napisa³ kilkanaœcie ksi¹¿ek z historii Ziemi Lubuskiej,

£ukasiewicz Artur - redaktor ,,Gazety Zachodniej’’. Ur. w 1965 r. w Zielonej
Górze, ukoñczy³ polonistykê w WSP (1990). Pracowa³ w szkolnictwie i Instytucie
Filologii Polskiej WSP, a od 1995 r. w ,,Gazecie Zachodniej’’. Jest
przewodnicz¹cym zielonogórskiego ko³a SDP. Wspó³pracuje z ogólnopolskim
kwartalnikiem ,,Ruch Teatralny’’, napisa³ ksi¹¿kê o muzeach woj. zielonogórskiego (1999).
£usiak Antoni - publicysta ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1933 r. w ma³ej
miejscowoœci pod Pleszewem. Po ukoñczeniu studiów dziennikarskich na
Uniwersytecie Warszawskim, w ramach tzw. nakazów pracy trafi³ do Zielonej
Góry (wraz ze Zdzis³awem Grzybem - równie¿ wieloletnim publicyst¹ ,,Gazety
Lubuskiej’’). W ,,Gazecie’’ najd³u¿ej pracowa³ w dziale rolnym i miejskim. By³
cz³onkiem PZPR (1964-90). Od 1998 r. na emeryturze. W latach siedemdziesi¹tych otrzyma³ drug¹ nagrodê krajow¹ w dziale publicystyki rolnej
(fundator - SDP), a w latach dziewiêædziesi¹tych nagrodê prezydenta Zielonej
Góry.
Majchrzak Jerzy Piotr - pracownik naukowy, publicysta. Ur. w 1940 r.
w Niemczech. Od lat piêædziesi¹tych mieszka³ w Zielonej Górze, obecnie
w Œwiebodzinie. Ukoñczy³ filologiê germañsk¹ (UAM, 1964), Uniwersytet
Brandeburski (doktorat z literaturoznawstwa niemieckiego, 1977), Uniwersytet
Drezdeñski (habilitacja ze stosunków polsko - niemieckich w XIX wieku, 1987).
Pracowa³ w LO w Lubsku (1964-73), WSP (1974-82), Archiwum Pañstwowym
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Maksymczak Katarzyna - publicystka, wspó³wydawca. Ur. w 1961 r.
w G³ucho³azach (opolskie). Podczas studiów w zielonogórskiej WSI rozpoczê³a
wspó³pracê z mediami. Pisa³a do krajowego pisma studenckiego ,,Politechnik’’,
redagowa³a zielonogórskiego ,,Faktora’’ i wspó³pracowa³a z Radiem Œrubka
z WSI. Po ukoñczeniu studiów pracowa³a w ,,Gazecie Lubuskiej’’ i ,,Nadodrzu’’.
W 1989 r. wraz z mê¿em wyjecha³a do Niemiec, po powrocie rozpoczê³a pracê
dla miesiêcznika ,,Rzemios³o Lubuskie’’ oraz wydawnictw samorz¹dowych
w Kargowej i Babimoœcie. Wraz z mê¿em redaguje równie¿ miesiêcznik ,,Puls’’.
Maksymczak Piotr - publicysta, w³aœciciel agencji public-relations. Ur. w 1958
r. w Zielonej Górze. Ukoñczy³ WSP i ministerialne studium teatralne. Do
1989 r. pracowa³ w ,,Gazecie Lubuskiej’’, a nastêpnie prowadzi³ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, najpierw w Niemczech, a od 1994 r. w Polsce. Za³o¿y³
firmê ,,Oferta’’, która jest wydawc¹ kontraktowym lubuskiego miesiêcznika
gospodarczego ,,Puls’’. W latach osiemdziesi¹tych otrzyma³ nagrodê kulturaln¹
prezydenta Zielonej Góry.
Miler Zbigniew - nauczyciel, publicysta ,,Ziemi Gorzowskiej’’. Ur. w 1954 r.
w Dobrej Nowogardzkiej, od 1979 r. mieszka w Gorzowie Wlkp. Ukoñczy³
WSP w Szczecinie (historia - 1979) oraz studia podyplomowe. Od 1978 r.
pracuje w szkole. Od 1988 r. wspó³pracuje z kilkoma czasopismami lokalnymi.
W ,,Ziemi Gorzowskiej’’ oprócz wielu artyku³ów historycznych zamieœci³
wspólnie z J. Zysnarskim ,,S³ownik gorzowski’’ opisuj¹cy historiê poszczególnych
miejscowoœci regionu gorzowskiego. ,,S³ownik’’ ukaza³ siê w formie ksi¹¿kowej.
Jest tak¿e autorem dwóch ksi¹¿ek o tematyce lokalnej (i wspó³autorem dwóch
innych ksi¹¿ek). Nale¿y do Towarzystwa Przyjació³ Gorzowskiego Archiwum
i Pami¹tek Przesz³oœci.
Mincer Edward - dziennikarz Radia Zachód. Ur. w 1947 r. w Toruniu,
w Zielonej Górze mieszka od 1971 r. Ukoñczy³ Politechnikê Szczeciñsk¹,
studium dziennikarskie organizowane przez SDP, podyplomowe studia z zakresu
prawa administracyjnego (UW) oraz samorz¹du lokalnego (UWr.). Po studiach
by³ asystentem w zielonogórskiej WSI, od 1975 r. pracuje w radiu. W latach
1980-81 by³ wspó³organizatorem ,,Solidarnoœci’’ w Zielonej Górze. W grudniu
1981 r. internowany i zwolniony z pracy w radiu. W latach 1981-89 pracowa³
w Izbie Rzemieœlniczej w Zielonej Górze. Od 1989 r., z przerwami, znów
w radiu. By³ pierwszym redaktorem naczelnym ,,Gazety Nowej’’, po wyborach
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samorz¹dowych zosta³ radnym i wiceprezydentem miasta (1990-1994 r.).
Nastêpnie powróci³ do pracy w rozg³oœni. By³ cz³onkiem Stronnictwa
Demokratycznego i Porozumienia Centrum. Swoj¹ wspó³pracê z radiem zacz¹³
w wieku 13 lat w Toruniu w programie ,,Dzieciêca rodzinka radiowa’’. Podczas
studiów do 1968 r. pracowa³ w Akademickim Radiu Pomorze w Szczecinie.
Wspó³pracowa³ z kilkoma redakcjami radiowymi i prasowymi, m.in. studenckim
,,Politechnikiem’’ - (lata 70.) i z bran¿owym ,,Rzemieœlnikiem’’ (lata 80.). Od
1995 r. realizuje autorskie audycje ,,Transmisje z przesz³oœci’’, które emitowane
s¹ w wielu krajowych rozg³oœniach.

karierê dziennikarsk¹ zwi¹za³a z dzia³em kulturalnym ,,Gazety’’ (przez wiele
lat by³a jego kierownikiem). W 1990 r. przesz³a na emeryturê, nadal wspó³pracuje
z redakcj¹, m.in. jest autork¹ felietonów z cyklu ,,I ja tam by³am (ps. ,,Snobka’’).
Dzia³a³a w Towarzystwie PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej (g³ównie przy organizacji
Festiwalu Piosenki Radzieckiej), nie nale¿a³a do partii politycznych. Otrzyma³a
kilka nagród regionalnych.
Politowicz Andrzej - redaktor naczelny ,,Biuletynu Politechniki Zielonogórskiej’’. Ur. w 1949 r. w Trzemesznie. Po studiach prawniczych w Poznaniu
pracowa³ w administracji (wojewódzkiej i miejskiej) w Zielonej Górze. W 1976
r. rozpocz¹³ pracê w WSI, by³ tu dyrektorem administracyjnym, sekretarzem
rektora. W grudniu 1990 r. zosta³ spo³ecznym szefem zespo³u redakcyjnego
,,Biuletynu’’. W 1995 r. uczestniczy³ tak¿e w pracach trzyosobowego zespo³u
organizuj¹cego Radio Index.
Przyby³ek El¿bieta - redaktor naczelna miesiêcznika ,,Elita’’, (Wschowa).
Pochodzi ze Wschowy, ale od 1976 r. mieszka w Lesznie. Wspó³pracowa³a
z kilkoma redakcjami pism regionalnych. W latach 1994-98 by³a redaktorem
naczelnym miesiêcznika ,,Gazeta Wschowska’’, a od 1998 r. jest redaktorem
naczelnym miesiêcznika ,,Elita’’.
Ptak Dorota - redaktor naczelna ,,Dwutygodnika Szprotawskiego’’. Nauczycielka po filologii polskiej (UWr). Od 1967
r. pracowa³a w szkolnictwie rolniczym na terenie b. woj.
zielonogórskego. Przed przejœciem na emeryturê w 1999 r.
by³a zastêpc¹ dyrektora w szkole podstawowej w Szprotawie.
Dzia³a w NSZZ ,,Solidarnoæ’’ (cz³onek Zarz¹du Regionu
w 1981 r.). Z pras¹ lokaln¹ jest zwi¹zana od 1989 r. By³a
w gronie za³o¿ycieli ,,Dwutygodnika Szprotawskiego’’, po
Dorota Ptak
kilku miesi¹cach zosta³a jego redaktorem naczelnym. Od
1995 r. jest korespondentem Radia Zachód.

Mochocki W³adys³aw - redaktor naczelny ,,Przegl¹du Wschodnio-£u¿yckiego’’.
Ukoñczy³ studia historyczne na UJ, w 1996 r. obroni³ tam pracê doktorsk¹ pt.
,,Wojska radzieckie na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-46’’. Jest
nauczycielem w Szkole Podstawowej w Lubsku. W latach 1990-94 by³
przewodnicz¹cym komisji kultury i oœwiaty Rady Miejskiej w Lubsku. Publikowa³
w czasopismach: ,,Tygodnik Gdañski’’, ,,Nad Odr¹’’, ,,Wprost’’, ,,Nadodrze’’,
,,Gazeta Lubuska’’, ,,Gazeta Zachodnia’’. By³ organizatorem i pierwszym
redaktorem naczelnym (1991-96) lokalnego miesiêcznika ,,Magazyn Lubski’’.
W 1999 r. by³ wspó³za³o¿ycielem Stowarzyszenia Promocji Wschodnich £u¿yc,
w tym samym roku zosta³ szefem wydawanego przez Stowarzyszenie
miesiêcznika. Napisa³ ksi¹¿kê o wspó³pracy partnerskiej Lubska i niemieckiego
Vlotho.
Nowak W³odzimierz - reporter ,,Gazety Wyborczej’’. Ur. w 1958 r. Ukoñczy³
kulturoznawstwo na UAM, by³ pracownikiem Biblioteki im. Raczyñskich
w Poznaniu, kierownikiem muzeum regionalnego w Pszczewie (gdzie mieszka
od 1984 r.). W latach 1990-91 pracowa³ w piœmie ,,Tydzieñ Gorzowski’’.
Nastêpnie przez dwa lata wydawa³ w Pszczewie miesiêcznik ,,Nasza Gmina’’.
W 1993 r. rozpocz¹³ pracê w ,,Gazecie Zachodniej’’, a od 1997 r. jest
pracownikiem dzia³u reporta¿u ,,Gazety Wyborczej’’. W 1999 r. trafi³ na listê
najlepszych reporterów w konkursie og³oszonym przez ,,Gazetê Wyborcz¹’’
i radiow¹ ,,Trójkê’’. Jego reporta¿e ukaza³y siê w zbiorach reporta¿y roku:
,,Nietykalni’’ i ,,Anna z gabinetu bajek’’ (1999).
Ostrowski Józef - redaktor naczelny telewizji w Kroœnie Odrzañskim. By³y
zastêpca dowódcy brygady w Kroœnie, emeryt WP w stopniu pu³kownika.
Korespondent Radia Zachód i Telewizji-51. W latach 1992-99 na zlecenie
w³adz miasta prowadzi³ w lokalnej telewizji przewodowej ,,Kroœnieñskie
Wydarzenia Tygodnia’’. Jest sta³ym wspó³pracownikiem gubiñskiego ,,Tygodnika Powiatowego’’.
Paw³owska Eugenia - dziennikarka ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1932 r.
w Skorynkach (woj. nowogródzkie). Po ukoñczeniu studiów dziennikarskich
na UJ (1954), w ramach nakazu pracy przyjecha³a do Zielonej Góry. Swoj¹
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Pytlak Gra¿yna - publicystka gorzowskiego ,,Traktu’’. Po ukoñczeniu
zielonogórskiej WSI (1975) pracowa³a w Biurze Projektów w Gorzowie Wlkp.
W 1980 r. rozpoczê³a dzia³alnoœæ w NSZZ ,,Solidarnoœæ’’, od kwietnia 1981
r. by³a redaktorem tygodnika ,,Solidarnoœæ Gorzowska’’. Internowana 13
grudnia 1981 r. w trakcie transportu do obozu w Go³dapi uleg³a wypadkowi,
w wyniku którego przez nastêpne kilka lat musia³a poddawaæ siê leczeniu.
W Gorzowie Wlkp. dzia³a³a w komitecie prymasowskim d/s pomocy osobom
represjonowanym oraz w podziemnych strukturach opozycji. Redagowa³a
nielegalny biuletyn ,,Feniks’’. W 1986 r. otrzyma³a w Pary¿u nagrodê
dziennikarsk¹ ,,Pol-kul’’ (razem z Gra¿yn¹ Sztaniskis i Adamem Michnikiem).
W latach 1989-93 by³a redaktorem naczelnym miesiêcznika ,,Aspekty’’.
Nastêpnie do 1998 r. pracowa³a w Radiu ,,GO’’. Od czasu wypadku jest na
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rencie inwalidzkiej (I grupa), pracuje w Biurze Projektów, wspó³pracuje
z redakcjami pism katolickich.
Rataj Miros³aw - redaktor naczelny ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1950 r.
w Wa³brzychu, w Zielonej Górze mieszka od 1954 r. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa
UAM. By³ pracownikiem dwutygodnika ,,Metalowiec’’, korespondentem ,,Walki
M³odych’’ i ,,Sztandaru M³odych’’, wspó³pracowa³ z ,,Gazet¹ Zielonogórsk¹’’
i Rozg³oœni¹ Polskiego Radia w Zielonej Górze. By³ cz³onkiem organizacji
i etatowym pracownikiem ZMS/ZSMP i PZPR. W sierpniu 1985 r. zosta³
redaktorem naczelnym ,,Gazety Lubuskiej’’. W latach 1983-97 przewodniczy³
Lubuskiemu Komitetowi Upowszechniania Prasy. Od 1990 do 1999 r. by³
prezesem Zarz¹du Spó³dzielni Dziennikarzy i Wydawców ,,Lubpress’’.
Ró¿alski Kazimierz - redaktor ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1929 r. w miejscowoœci
Planta na kielecczyŸnie. Po wojnie mieszka³ w woj. poznañskim, a od 1951 r.
jest mieszkañcem Zielonej Góry. W latach 1949-55 pracowa³ w organizacji
m³odzie¿owej ZMP, by³ s³uchaczem wy¿ej szko³y w Moskwie. W styczniu 1956
r. rozpocz¹³ pracê w ,,Gazecie Zielonogórskiej’’. By³ m.in. reporterem miejskim
(1959-79), zastêpc¹ sekretarza redakcji (1979-81) i sekretarzem redakcji
(1981-91). W 1991 r. przeszed³ na emeryturê, ale nadal wspó³pracuje z ,,Gazet¹’’.
W redakcji pe³ni³ tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego zwi¹zku zawodowego
(1965-91), w latach siedemdziesi¹tych przez dwie kadencje by³ radnym
miejskim, nale¿a³ do PZPR (1949-90). Odznaczony Krzy¿em Kawalerskim
Odrodzenia Polski.
Ruszczyñski Adam - redaktor naczelny ,,Tygodnika Kr¹g’’. Ur. w 1956 r.
w Zielonej Górze. Po ukoñczeniu historii w WSP by³ nauczycielem, wizytatorem
w kuratorium, pracowa³ w KW PZPR i w SdRP, przez siedem lat prowadzi³
w³asn¹ firmê kolporta¿ow¹. W latach 1988-1998 by³ radnym miejskim (w
kadencji 1994-98 - przewodnicz¹cy klubu radnych SdRP). W WSP redagowa³
studenckie pismo ,,Faktor’’, póŸniej wspó³pracowa³ z ,,Gazet¹ Lubusk¹’’
i miesiêcznikiem ,,Puls’’. Od czerwca 1999 r. jest redaktorem
naczelnym ,,Krêgu’’.
Rutkowski Krzysztof - dziennikarz, cz³onek zarz¹du Radia
Zachód. Ur. w 1952 r. w Zielonej Górze. Ukoñczy³ WSP,
pracowa³ w MPiK, a od listopada 1977 r. w zielonogórskiej
rozg³oœni radiowej. Po przekszta³ceniu rozg³oœni w spó³kê
akcyjn¹ wszed³ w sk³ad trzyosobowego zarz¹du. W ,,Studiach
Zielonogórskich’’ opisa³ historiê rozg³oœni. Za dzia³alnoœæ
Krzysztof Rutkowski
dziennikarsk¹ otrzyma³ kilka nagród regionalnych i krajowych.

w Raculi). W 1970 r. ukoñczy³ dwie szczeciñskie szko³y: Wy¿sz¹ Szko³ê
Rolnicz¹ i Studium Dziennikarskie. Zaliczy³ tak¿e sta¿ naukowy na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie (1970) oraz kurs w Instytucie Organizacji
i Kadr w Warszawie (1978). Wspó³pracowa³ z pras¹ szczeciñsk¹ i m³odzie¿ow¹
(1968-70), by³ kierownikiem dzia³u kulturalnego w ,,Nadodrzu’’ (1979-87),
publicyst¹ ,,Gazety Lubuskiej’’ (1987-90), sekretarzem redakcji ,,Gazety Nowej’’
(1990-91). W 1991 r. wróci³ do ,,Lubuskiej’’. Napisa³ kilkanaœcie ksi¹¿ek
wydanych przez oficyny warszawskie, szczeciñskie i zielonogórskie. S¹ to zbiory
opowiadañ (np. ,,Zb¹szyñska Ziemia’’ - 1985), powieœci (,,Jubel’’ - 1987)
i opracowania (,,Miejsce zmagañ’’ - 1998). Jego utwory prze³o¿ono na jêz.:
górno³u¿ycki, bia³oruski, rumuñski i niemiecki. Od 1985 r. jest cz³onkiem ZLP.
Otrzyma³ Lubusk¹ Nagrodê Kulturaln¹ (1982) i nagrodê prezydenta miasta
(1986).
Sibilski Andrzej - redaktor naczelny miesiêcznika ,,U Nas’’
(Czerwieñsk). Ur. w 1956 r. Po ukoñczeniu WSP (polonistyka) rozpocz¹³ pracê w Czerwieñsku (1982). By³ nauczycielem, pracownikiem nadzoru oœwiaty, dyrektorem
domu kultury, pracowa³ w firmach prywatnych oraz na
w³asny rachunek. Obecnie jest wspó³w³aœcicielem zielonogórskiej firmy wydawniczej. Z dziennikarstwem zwi¹za³ siê
podczas dzia³alnoœci w harcerstwie w Zielonej Górze. Jako
Andrzej Sibilski
uczeñ LO dwukrotnie zdoby³ nagrodê podczas festiwali
filmów amatorskich w £odzi. W drugiej po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych by³ dziennikarzem TV-51. W 1998 r. otrzyma³ wyró¿nienie
w konkursie Dziennikarz Roku organizowanym przez lubuski oddzia³ SDRP.
Sibiñski Ryszard - redaktor naczelny ,,Gazety Gubiñskiej’’ i ,,Magazynu
Lubskiego’’. Ur. w 1958 r. w Gubinie, ukoñczy³ studia
historyczne na UAM. Pocz¹tkowo pracowa³ w szkole
podstawowej, obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkó³
Zawodowych w Gubinie. W latach 1990-1994 by³ przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, od 1995 r. nale¿y do Unii
Wolnoœci. Wspó³organizator, sekretarz redakcji, a od 1997
r. do stycznia 1999 r. redaktor naczelny ,,Wiadomoœci
Gubiñskich’’. W lutym 1999 r. wraz z trzema mieszkañcami
Gubina za³o¿y³ spó³kê cywiln¹ ,,Gubpress’’ wydaj¹c¹
Ryszard Sibiñski
,,Gazetê Gubiñsk¹’’. W czerwcu 1999 r. w³adze Lubska
powierzy³y mu kierowanie ,,Magazynem Lubskim’’.

fot. Cz. £uniewicz

332

Siatecki Alfred - literat, szef dzia³u spo³ecznego ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur.
w 1947 r. w Kostrzynie, w 1971 r. osiedli³ siê w Zielonej Górze (od 1999 r.
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Sieciechowicz Bo¿ena - redaktor naczelna ,,Œwiebodziñskiej Gazety Powiatowej’’. Ukoñczy³a polonistykê na KUL, od 1969 r. mieszka w Œwiebodzinie,
gdzie przed przejœciem na emeryturê by³a bibliotekark¹. Uczestniczy³a
w dzia³alnoœci opozycyjnej w latach osiemdziesi¹tych, m.in. wydaj¹c œwiebodziñ-
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sk¹ wersjê gorzowskiego podziemnego pisma ,,Feniks’’. W latach 1989-91
wspó³tworzy³a miejscowe wydawnictwa ruchu obywatelskiego. Od 1991 r. jest
szefem niezale¿nej ,,Œwiebodziñskiej Gazety Powiatowej’’. Redagowane przez
ni¹ pismo otrzyma³o nagrody fundacji IDEE (w 1992 III stopnia, w 1998 r. II stopnia).

(ostatnio z listy UW). W latach 1993-1998 by³ redaktorem naczelnym ,,Gazety
Drezdeneckiej’’, a od lutego 2000 r. periodyku Unii Wolnoœci ,,Gazeta
Nadnotecka’’. Jest równie¿ autorem jubileuszowych wydawnictw dotycz¹cych
drezdeneckiego LO.
Wojecki Mieczys³aw - publicysta, pracownik naukowy,
globtroter. Ur. w 1949 r. w Hordzie¿y (okolice Siedlec).
W latach 1979-94 mieszka³ w Lubsku, póŸniej w Zielonej
Górze. Ukoñczy³ geografiê na Uniwersytecie Gdañskim
(1973), obroni³ pracê doktorsk¹ (UAM 1980) ,,Greccy
uchodŸcy w Polsce w latach 1949-75’’, zaliczy³ Podyplomowe
Studium Geografii (1988) i uzyska³ II stopieñ specjalizacji
zawodowej w zakresie nauczania tego przedmiotu. Jako
Mieczys³aw Wojecki
publicysta debiutowa³ w 1976 r. w ,,Nadodrzu’’. Wspó³pracuje z wieloma krajowymi wydawnictwami: m.in. ,,Poznaj swój kraj’’,
,,Goœciniec’’, gazet¹ cygañsk¹ ,,Rom Po Drom’’ (Bia³ystok), ,,Schlesisches
Wochenblatt’’ (Opole) oraz pismami Ziemi Lubuskiej: m.in. ,,Magazynem
Lubskim’’, ,,Przegl¹dem Wschodnio-£u¿yckim’’. Wyda³ dziewiêæ numerów
,,Lubskich Zeszytów Historycznych’’. Jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek o tematyce
lokalnej i podró¿niczej, czêœæ z nich wyda³ w³asnym sumptem. Jego najbardziej
licz¹ce siê prace to: ,,¯ydzi w Polsce’’, ,,Znaki czasu, czyli o ¿yciu i przemijaniu’’,
,,Polacy i Grecy. Zwi¹zki serdeczne’’. Przez piêtnaœcie lat by³ nauczycielem
w szkole œredniej w Lubsku, od 1988 r. wyk³ada w WSP, uczestniczy
w konferencjach naukowych, organizuje rajdy, wycieczki, obozy. By³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Greckiej,
nale¿y do wielu organizacji krajoznawczych.

S³awiak Bo¿ena - redaktor naczelna miesiêcznika ,,G³os Sulêciñski’’. Ur.
w 1948 r. w Sulêcinie. Pracowa³a tu jako instruktor kulturalno-oœwiatowy,
pedagog szkolny, kierownik klubu, bibliotekarz, kierownik œwietlicy. By³a
cz³onkiem PZPR (do 1981 r.), a w 1990 dzia³a³a w Komitecie Obywatelskim.
W I kadencji samorz¹du Sulêcina by³a wiceprzewodnicz¹c¹, a w II kadencji
przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej. Od stycznia 1999 r. jest starost¹ powiatu
sulêciñskiego. Kapitu³a Lubuskiej Lo¿y Liderów przyzna³a jej tytu³ Honorowego
Cz³onka Lo¿y jako wicelubuszance 1998 r. By³a organizatorem i przez wiele
lat g³ównym publicyst¹ ,,G³osu Sulêciñskiego’’.
S³omka Bronis³aw - dziennikarz, b. redaktor naczelny ,,Ziemi Gorzowskiej’’.
Ur. w 1937 r. w Zakopanem. Studiowa³ pedagogikê, pracowa³ w pismach:
,,G³os Szczeciñski’’ (1967-80), ,,Ziemia Gorzowska’’ (1980-87 i 1993), ,,Morze
i Ziemia’’ (1987-90), ,,Gazeta Nowa’’ (1990), ,,Gazeta Lubuska’’ (1990-97).
Obecnie na emeryturze, mieszka w Barlinku (b. woj. gorzowskie).
Stanglewicz Konrad - dziennikarz Radia Zachód. Ur. w 1952 r. we Wroc³awiu.
W Zielonej Górze ukoñczy³ szko³ê œredni¹. Studiowa³ filologiê polsk¹ na
Uniwersytecie w Toruniu i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Po
powrocie do Zielonej Góry pocz¹tkowo pracowa³ w Lubuskim Towarzystwie
Kultury, a od 1979 r. w zielonogórskiej rozg³oœni Polskiego Radia. By³
rzecznikiem prasowym regionalnej ,,Solidarnoœci’’ (1980-81). W latach 1990-93
odszed³ z radia i by³ zastêpc¹ redaktora naczelnego ,,Gazety Nowej’’.
W zielonogórskiej rozg³oœni pe³ni³ ró¿ne funkcje dziennikarskie (równie¿
kierownicze), otrzyma³ kilka nagród radiowych w konkursach regionalnych
i krajowych.
Tylutki Lech - dziennikarz ,,Gazety Lubuskiej’’. Ur. w 1953 r. w Miêdzyrzeczu,
od 1994 r. mieszka w Zielonej Górze. Ukoñczy³ AWF w Warszawie (1976)
oraz podyplomowe studia dziennikarskie na uniwersytetach w Poznaniu (1984)
i w Warszawie (1986). Wspó³pracowa³ z kieleckim ,,S³owem Ludu’’ (1979),
a w ,,Gazecie Lubuskiej’’ pracowa³ w latach 1980-83 i od 1990 r. W przerwie
by³ pracownikiem zielonogórskiego oddzia³u PAP i korespondentem ,,Sztandaru
M³odych’’. Od 1996 r. jest przewodnicz¹cym Zarz¹du Oddzia³u SDRP
w Zielonej Górze.
Urban Edward - redaktor naczelny ,,Gazety Nadnoteckiej’’. Ur. w 1936 r.,
w Drezdenku osiedli³ siê w 1959 r. Ukoñczy³ WSP w Opolu (filologia polska),
jest dyrektorem LO w Drezdenku. Od kilku kadencji jest radnym miejskim
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Wojnar Henryk - ksi¹dz, prezes Radia Gorzów Plus. Ur. w 1962 r. w Ko¿uchowie.
Ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne w Parady¿u (1988), Wydzia³ Teologii
Biblijnej KUL (1988) oraz studia we Wroc³awiu: Podyplomowe Studium
Dziennikarstwa na Papieskim Fakultecie Teologicznym (1995) i studia
lincencjacko-doktoranckie. W latach 1988-93 by³ duszpasterzem w parafiach
lubuskich (Krosno, Kostrzyn), redaktorem naczelnym miesiêcznika ,,Aspekty’’
(1993-95), od 1993 r. prowadzi religijne audycje radiowe. W 1995 r. zosta³
prezesem Radia Gorzów. W latach 1996-98 przygotowa³ wydanie muzycznych
materia³ów ewangelizacyjnych i kierowa³ zespo³em opracowuj¹cym zasady
funkcjonowania lokalnych stacji radiowych w ramach sieci radia diecezjalnego.
Zapadka Rafa³ - publicysta, wydawca. Ur. w 1952 r. w Jarocinie. W 1976 r.
ukoñczy³ socjologiê na UAM, od tego te¿ roku mieszka w Gorzowie Wlkp.
By³ m.in. instruktorem w domu kultury, kierownikiem oœrodka opieki spo³ecznej,
redaktorem naczelnym tygodnika ,,Tydzieñ Gorzowski’’, obecnie prowadzi
w³asn¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹. W latach osiemdziesi¹tych dzia³a³ w NSZZ
,,Solidarnoœæ’’, uczestnicz¹c w pracach podziemnych struktur gorzowskiej
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opozycji. W 1989 r. zosta³ przewodnicz¹cym Komitetu Obywatelskiego
,,Solidarnoœæ’’ w Gorzowie, w latach 1989-90 by³ cz³onkiem prezydium Rady
Regionu NSZZ ,,S’’, nastêpnie organizowa³ Porozumienie Centrum w Gorzowie
(1991) oraz Uniê Polityki Realnej (1993). Od 1999 r. jest prezesem oddzia³u
gorzowskiego UPR. By³ za³o¿ycielem i wydawc¹ ,,Gazety Mówionej’’
(1998/1999), autorem cotygodniowych felietonów w Radiu Gorzów (1994-98)
i programów publicystycznych w telewizji przewodowej KAM i GTV (1997-98),
wspó³pracowa³ tak¿e z ,,Tygodnikiem Nowosolskim’’ (1999).
Zarzycki Robert - nauczyciel, redaktor naczelny miesiêcznika ,,Zachodni Goniec Regionalny’’. Ur. w 1963 w ¯aganiu,
ukoñczy³ WSP w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe
,,Menad¿er w Szkole’’. Od 1987 r. pracuje w Zespole Szkó³
Mechanicznych w ¯aganiu, gdzie w roku szkolnym 1990/91
zorganizowa³ Ko³o Dziennikarskie ,,Czytade³ko’’ i do dziœ
jest opiekunem tej gazetki. By³ korespondentem ,,Gazety
Zachodniej’’ (1993-94) i ,,Gazety Lubuskiej’’ (1995-97).
Robert Zarzycki
W 1997 r. wspó³organizowa³ ,,Goñca ¯agañskiego’’, w 1999
r. pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego tego pisma (do 16
paŸdziernika). W grudniu 1999 r. zosta³ redaktorem naczelnym ,,Zachodniego
Goñca Regionalnego’’. Nale¿y do Unii Wolnoœci, jest radnym Rady Miejskiej
III kadencji i cz³onkiem zarz¹du miasta. Jest te¿ prezesem Stowarzyszenia
Promocji Kultury w ¯aganiu.
Zysnarski Jerzy - ps. Gambrinus, redaktor naczelny i wspó³w³aœciciel ,,Ziemi
Gorzowskiej’’. Urodzi³ siê w 1951 r. w Gorzowie i tu tak¿e mieszka (z przerw¹
w latach 1972-78). Pierwsze kontakty z dziennikarstwem mia³ ju¿ podczas
studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1972-81 pisa³ dla
,,Gazety Lubuskiej’’. W ,,Ziemi Gorzowskiej’’ pracuje od 1982 r. Nale¿a³ do
PZPR (1981-90). Jest autorem ksi¹¿ek: ,,Madonna z Rokitna’’(wyd. I w 1990,
II w 1997), ,,S³ownik Gorzowski’’ (1999), ,,Czarownice z Kobylej Góry (2000).
¯mijewski Zbigniew - dziennikarz, wydawca. Ur. w 1951 r. w Gorzowie Wlkp.
Ukoñczy³ WSP w Olsztynie (1978). By³ pracownikiem Powiatowej Rady
Narodowej w Gorzowie (1969-71), szkoleniowcem (1978-1980), dziennikarzem
,,Gazety Lubuskiej’’ (1980-99), rzecznikiem prasowym wojewody (1987-1988),
redaktorem naczelnym ,,Gorzowskich Wiadomoœci Samorz¹dowych’’ (1996-98)
- pisma wydawanego przez sejmik wojewódzki. By³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem
spó³ki ,,Gopress’’ - pierwszego wydawcy ,,Kuriera Gorzowskiego’’. Obecnie
jest w³aœcicielem Pracowni Myœlenia Twórczego ,,Avanti’’ i redaktorem
naczelnym ,,Gorzowskiej Panoramy’’ (w przygotowaniu). By³ radnym w kadencjach 1984-98 i 1994-98, a tak¿e inicjatorem i wspó³organizatorem ,,Dni
Gorzowa’’ (1987-90).
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1. Województwo lubuskie na tle kraju*

L.p. Wyszczególnienie

2. Powiaty województwa lubuskiego*

Miejsce
Œrednia krajowa Dane dla
dla jednego województwa wœród 16
województwa lubuskiego województw

Lp.

Powiaty

Powierzchnia
w km2

Liczba
ludnoœci

Stopa
bezrobocia

Stopieñ
telefonizacji1

1

Gorzów Wlkp. (miasto)

77

126.019

4,2

301.9

2

Zielona Góra (miasto)

58

118.182

4,3

310,4

1

Powierzchnia w km2

19.542,9

13.984

13

2

Ludnoœæ w tys.

2.416,7

1.022,5

16

3

Gorzowski

1217

62.791

7,4

153,0

3

Liczba powiatów ziemskich

19,3

11

15/16

4

Kroœnieñski

1390

60.313

21,9

143,8

4

Liczba miast na prawach powiatu

4,06

2

13/14

5

Miêdzyrzecki

1388

60.805

14,8

138,6

5

Liczb miast ogó³em

54,7

42

13/14/15

6

Nowosolski

1395

127.651

19,9

199,0

6

Liczba gmin

155,6

83

15

7

Procent ludnoœci miejskiej

61,9

64,8

6

7

S³ubicki

1000

47.432

15,1

250,1

8

Wiek œrodkowy ludnoœci

34,8

33,6

6

8

Strzelecko-drezdenecki

1248

51.335

17,8

169,2

9

Liczba prywatnych podmiotów
gospodarczych

76,4

75,3

7

9

Sulêciñski

1177

35.937

14,4

168,9

10

Stopa bezrobocia

10,4

13,2

13

11

Liczba bezrobotnych na jedn¹ ofertê pracy

251

285

9

12

Przeciêtna p³aca brutto, dane za 1998 r. w z³.

1.232,7

1095,5

13

13

Przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa
mieszkania na jedn¹ osobê (w m2)

18,8

18,9

8

14

Wydatki bud¿etów gminnych
na jednego mieszkañca (w z³)

1.228

1230

6

15

Liczba szkó³ œrednich: zawodowych,
technicznych, ogólnokszta³c¹cych

582

293

15

16

Szko³y wy¿sze, filie i wydzia³y

19,2

6

15

17

Procent ludnoœci z wy¿szym
wykszta³ceniem (powy¿ej 15 lat)

6,8

5,7

13/14

10

Œwiebodziñski

938

57.776

7,7

167,8

11

Zielonogórski

1571

86.024

8,9

177,2

12

¯agañski

1131

85.897

18,8

123,9

13

¯arski

1394

102.359

16,5

155,8

* 8ród³o: Rocznik statystyczny województw 1999. GUS, Warszawa 1999. Dane liczbowe pochodz¹ z 1998 r.

18

Liczba ludnoœci na jedn¹ bibliotekê

3093

2615

12

19

Czytelnicy w bibliotekach
(na tysi¹c mieszkañców)

189

196

7

*6ród³o: Rocznik statystyczny województw 1999. GUS, Warszawa 1999

3. Redakcje radiowe i telewizyjne w woj. lubuskim (obliczenia w³asne)
Œr. przekazu

Gorzów W.

Zielona G.

Teren

Dziennikarze

Red. TV

2

2

-

15

TV przewod.2

1

1

4

15

Radio

2

5

-

50

RAZEM

5

8

4

80
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4. Wydawnictwa lokalne w woj. lubuskim

6. Aktywnoœæ medialna miejscowoœci woj. lubuskiego

Stabilnoœæ, struktura w³asnoœci (obliczenia w³asne)

Pisma, które powsta³y
Lp.

Powiat

Przed
1990

Pisma,
które
1990-94 1995-98 Po 01.01. upad³y po
1999 1 I 1999 r.

w okresie od 1 stycznia 1999 do 30 czerwca 2000 r.*
Wydawca

MIEJSCOWOŒÆ Internet Stacje

Samorz¹d3

Kapita³owy4

Stowarzysz.5

1

Gorzów Wlkp. m

1

9

6

4

-

2

3

15

2

Zielona Góra m

4

6

18

9

-

-

10

28

3

Gorzowski

1

2

6

2

3

4

6

1

4

Kroœnieñski

-

3

2

2

1

3

3

2

5

Miêdzyrzecki

-

2

1

3

-

-

1

3

6

Nowosolski

-

4

7

4

1

7

5

4

7

S³ubicki

-

-

3

1

1

1

1

2

8

Strzelecko-drez.

1

3

2

2

-

4

2

2

9

Sulêciñski

-

2

1

1

-

2

1

1

10

Œwiebodziñski

-

1

3

-

-

3

2

2

11

Zielonogórski

-

2

5

1

-

5

3

-

12

¯agañski

1

1

5

2

3

-

6

13

¯arski

-

2

6

4

1

5

2

6

14

RAZEM

8

37

65

35

7

39

39

72

5. Internet w woj. lubuskim*
Autor str.

345

Instytucje

Firmy

Organizacje

Prywatne

Gorzów W.

32

49

7

2

Zielona G.

48

104

14

11

Teren

60

49

2

1

RAZEM

140

202

23

14

* 8ród³o: Cyberlubuskie - dodatek do ,,Gazety Wyborczej’’ z 29 kwietnia 2000 oraz obliczenia w³asne.

TV

Zielona G.
Gorzów W.
¯ary
Nowa Sól
Œwiebodzin
Gubin
Strzelce K.
Wschowa
S³ubice
Drezdenko
Miêdzyrzecz
Kostrzyn
Sulêcin
Sulechów
Lubsko
Szprotawa
Skwierzyna
Krosno O.
¯agañ
S³awa
£êknica
Czerwieñsk
Nowogród
Bytom O.
Stare Kur.
Torzym
Tuplice
Œwidnica
Witnica
Szlichtyng.
Siedlisko
Ko¿uchów
Lipinki
Zb¹szynek
Oœno L.
K³odawa
RAZEM

177
90
18
12
10
4
3
3
5
1
6
3
1
6
5
3
4
5
2
1
1
1
3
1
1
3
2
1
372

2
2
4

TV6
TV7
Rozg³. DzienPrzew. Plansz. Radiowe niki

1
1
2
1
1
6

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

5
2
7

2
2

Tygod- Dwuty- Miesiê- Kwarta- Inne
niki
godniki czniki
lniki
period.

1
1
1
3
1
1
2
10

1
2
2
1
2
1
1
10

5
2
1
2
2
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

* 6ród³o:
Obliczenia w³asne oraz dodatek do ,,Gazety Zachodniej’’ z 29 kwietnia 2000 r. - Cyberlubuskie.

1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
19

25
11
1
1
1
1
1
4
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
62
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7. Wydawnictwa lokalne w woj. lubuskim

347
WYNIKI BADAÑ MEDIALNYCH

Czêstotliwoœæ, nak³ad, redaktorzy (obliczenia w³asne)*

Lp.

POWIAT

Tygodniki

Dwutygodniki

1
2

Gorzów Wlkp. miasto
Zielona Góra miasto

1
-

-

2
6

20
29

29
50

15
33

3
4
5
6
7

Gorzowski
Kroœnieñski
Miêdzyrzecki
Nowosolski
S³ubicki

2
1
3
-

2
1
2

1
4
2
1

8
4
2
8
1

22
18
14
25
8

11
9
9
24
6

Strzelecko-drezdenec.
Sulêciñski
Œwiebodziñski
Zielonogórski
¯agañski

19
-

2
1
1

2
3
2
4
3

4
1
1
3
5

15
6
9
9
19

7
4
16
6
9

1
9

1
10

4
34

7
93

29
253

17
166

8
9
10
11
12

13 ¯arski
14 RAZEM

MiesiêInne Redakto- Nak³ad
czniki periodyki
rzy8 tys. egz.

CZYTELNICTWO PRASY I S£UCHALNOŒÆ
STACJI RADIOWYCH W LUBUSKIEM

6ród³o: Badania SMG/KRC Poland Media za okres IV 1999-V 2000

SPRZEDA¯ DZIENNIKÓW W 1999 R.
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

NAJWIÊKSZE DZIENNIKI*

* Wg danych Zwi¹zku Kontroli Dystrybucji Prasy
pod wzglêdem wielkoœci sprzeda¿y w 1998 r.

RADIO - region zielonogórski w 1999 r.
zasiêg tygodniowy w procentach

* Wydawnictwa lokalne - w tym znaczeniu obejmuj¹ wszystkie inicjatywy prasowe podejmowane na terenie danego
powiatu, a wiêc równie¿ wydawnictwa zak³adowe, urzêdowe oraz najbardziej trwa³e przyk³ady gazetek parafialnych
i szkolnych

1 - Liczba abonentów telefonii przewodowej TP S.A. na 1000 mieszkañców.
2 - Obejmuje redakcje telewizji przewodowej emituj¹cej lokalny program.
3 - Samorz¹d oraz inne instytucje
4 - Spó³ki, prywatne oraz inne formy w³asnoœci oparte na kapitale.
5 - W grupie pism wydawanych przez stowarzyszenia umieszczono praktycznie wszystkie pozosta³e pisma nie bêd¹ce
w³asnoœci¹ samorz¹du ani osób prywatnych lub spó³ek. S¹ tam równie¿ gazetki szkolne i parafialne, które potraktowane
zosta³y jako wydawnictwa œrodowiskowe.
6 - TV przew - tu: Telewizja przewodowa nadaj¹ca w³asny program lokalny
7 - TV plansz - tu: Telewizja przewodowa bez lokalnego programu z planszami zawieraj¹cymi komunikaty i og³oszenia lokalne.
8 - Redaktorzy - tu: szacunkowe wyliczenia dotycz¹ce liczby osób zaanga¿owanych w tworzenie lokalnego periodyku.
9 - Nak³ad tygodnika ukazuj¹cego siê w powiecie œwiebodziñskim oraz w dwóch gminach pow. zielonogórskiego zosta³
podany w proporcjach 66:34. Pozosta³e dane dotycz¹ce tygodnika zosta³y przypisane do pow. œwiebodziñskiego.

6ród³o: ,,Gazeta Lubuska’’
z 19-20 II 2000 r.

6ród³o: ,,Press’’ 2000, nr 3
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,,Ad Fontes’’ - 128.
,,Afisz’’ - 124.
,,Aktualnoœci Ko¿uchowskie’’ - 101.
,,Arsena³ Gorzowski’’ - 64, 76, 97-100, 108, 129, 171, 204, 256,
258, 268, 276, 284, 286, 290, 295, 303, 307, 325.
,,Aspekty’’ - 128-132, 211, 264, 266, 270, 274, 315, 324, 332, 335.
,,Bibliotekarz Lubuski’’ - 111.
,,Biuletyn Informacyjny’’ (Babimost) - 213.
,,Biuletyn Informacyjny’’ (Ma³omice) - 223.
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,,Biuletyn Informacyjny Pielêgniarek i Po³o¿nych’’ - 111 i 112.
,,Biuletyn Informacyjny Zwi¹zku Sybiraków’’ - 11.
,,Biuletyn Otwarty’’ - 173.
,,Biuletyn Politechniki Zielonogórskiej’’ - 112-113, 281, 282, 331.
,,Biuletyn Samorz¹dowy’’ (Krosno O.) - 156-157.
,,Biuletyn Samorz¹dowy’’ (Torzym) - 206.
,,Biuletyn Sejmiku Samorz¹dowego’’ - 11.
,,Biuletyn S³awski’’ - 173-174.
,,Biznesmen Gorzowski’’ - 12.
,,Bociek’’ - 209, 313.
,,Brukowiec Ochlañski’’ - 313.
,,By zdrowym byæ’’ - 101.
,,Co s³ychaæ w okolicy’’ - 213-214.
,,Co u nas s³ychaæ’’ - 229.
,,Ch³opska Droga’’ - 18.
,,Codzienny Express Zachodni’’ - 11, 47, 60, 74, 275, 293, 306.
,,Contra’’ - 11, 35.
,,Credo’’ - 132-133.
,,Czas i Przestrzeñ - 113-114.
,,Czytade³ko’’ - 223-224, 336.
,,Dodatek Samorz¹dowy’’ - 149.
,,Doktor’’ - 114.
,,Drezdenko’’ - 192-197, 323.
,,Dwutygodnik Kostrzyñski’’ - 12, 142, 145, 146.
,,Dwutygodnik Szprotawski’’ - 224-227, 259, 331.
,,Dziennik S³owo Katolickie’’ - 103.
,,Dzieñ Nowotomylsko-Grodziski’’ - 209.
,,Dzieñ Œwiebodziñsko-Sulechowski’’ - 209-210.
,,Dzieñ Wolsztyñski’’ - 209, 215.
,,Ecclesiastica’’ - 133.
,,Echo Gminy’’ - 141.
,,Edukacja Humanistyczna’’ - 100.
,,Elita’’ - 174-175, 331.

,,Energia’’ - 114.
,,Euroregion’’ - 157, 325.
,,Express Poznañski’’ - 15, 29, 59.
,,Express Wieczorny’’ - 59, 209.
,,Faktor’’ - 11, 139, 329, 332.
,,Gazeta Drezdenecka’’ - 194, 195, 197-198, 322, 335.
,,Gazeta Gubiñska’’ - 157-158, 165, 166, 334.
,,Gazeta Kostrzynianka’’ - 141-142, 295, 325.
,,Gazeta Kostrzyñska’’ - 142-147, 149, 150,
,,Gazeta Krakowska’’ - 18, 33.
,,Gazeta Lubuska’’ - ,,Gazeta Zielonogórska’’ - 8, 13, 15-60, 69,
71, 76, 82, 83, 92, 93, 105, 118, 119, 131, 159, 163, 169, 173,
174, 187-190, 197, 207, 213, 218, 220, 221, 224, 246, 249, 250,
252, 253, 257, 259, 260, 264, 265, 268, 269, 273, 274, 276, 280,
282-284, 287, 288, 290, 292, 294-299, 301-303, 305-307, 310,
313, 315, 317, 318-322, 325, 327, 330-334, 336, 338, 347.
,,Gazeta £êknicka’’ - 230-231.
,,Gazeta Miêdzyosiedlowa’’ - 101.
,,Gazeta Nadnotecka’’ - 198-199, 260, 335.
,,Gazeta Nowa’’ - 11, 45, 47, 60, 61, 74, 162, 168, 240, 258, 265,
266, 280, 291, 292, 322, 325-327, 330, 333, 334.
,,Gazeta Nowogród Bobrzañski’’ - 214-215, 326.
,,Gazeta Nowosolska’’ - 175-176.
,,Gazeta Olsztyñska’’ - 28.
,,Gazeta Parafialna’’ - 199-200.
,,Gazeta Pomorska’’ - 18, 59.
,,Gazeta Powiatowa’’ - 190.
,,Gazeta Powiatowa Nadnysie’’ - 160-162.
,,Gazeta Poznañska’’ - 15, 16, 21, 32, 59, 209, 210.
,,Gazeta Robotnicza’’ - 18.
,,Gazeta S³ubicka’’ - 188-190, 192, 313.
,,Gazeta So³ecka’’ - 211.
,,Gazeta Szprotawska’’ - 225.
,,Gazeta Wroc³awska’’ - 59.
,,Gazeta Wschowska’’ - 174, 177, 178, 331.
,,Gazeta Wyborcza’’ (,,Zachodnia’’) - 35, 46, 47, 55-57, 59-67, 74,
76, 95, 100, 110, 121, 130, 145, 158, 165, 167, 172, 175, 184,
256, 257, 259-261, 263, 266, 267, 269-271, 275-282, 285, 271,
288, 290, 292-298, 300, 301, 303, 307, 309, 313, 315, 318, 319,
327-328, 330, 334, 336, 337, 345.
,,Gazeta Zachodnia’’ - 15, 318.
,,G³os FSC’’ - 84.
,,G³os Kostrzyñski’’ - 147-148, 152.
,,G³os Koszaliñski’’ - 18.
,,G³os Pracy’’ - 18, 84.
,,G³os Sulêciñski’’ - 207-209, 334.
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,,G³os Szczeciñski’’ - 59, 334.
,,G³os Œwiebodziñski’’ - 12, 328.
,,G³os Uczelni’’ - 114-115.
,,G³os Wielkopolski’’ - 15, 21, 47, 59,
,,G³os Wolsztyñski’’ - 218.
,,G³os Wybrze¿a’’ - 18.
,,G³os z Regionów’’ - 326, 328.
,,G³os z Winnicy’’ - 133-134.
,,G³os Zielonogórski’’ - 15.
,,Gminny Hyde Park’’ - 159-160.
,,Goniec Kresowy’’ - 327.
,,Goniec ¯agañski’’ - 224, 227-280.
,,Gorzowiak’’ - 12, 74, 76, 77, 276, 293, 324.
,,Gorzowski Informator Lekarski’’ - 115.
,,Gorzowski Informator Kulturalny’’ - 99.
,,Gorzowski Informator Turystyczny’’ - 99.
,,Gorzowskie Co? Gdzie? Kiedy?’’ - 81, 123 - 125.
,,Gorzowskie Wiadomoœci Koœcielne’’ - 133.
,,Gorzowskie Wiadomoœci Samorz¹dowe’’ - 12, 121, 336.
,,Goœciniec’’ - 335.
,,Gromada Rolnik Polski’’ - 51.
,,Grono’’ - 115-116, 224, 324.
,,Herold-bis’’ - 327.
,,Home&Market’’ - 54.
,,Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego’’ - 11.
,,Kargowski Informator Samorz¹dowy’’ - 215.
,,Kartki z Liturgii’’ -136.
,,Kartkówka’’ - 137.
,,K³odawskie Wieœci’’ - 148-149.
,,Komunalnik’’ - 149.
,,Komunikaty Nadodrzañskie’’ - 327.
,,Kormoran’’ - 149.
,,Ko¿uchowianin’’ - 12, 176.
,,Kronika Zielonej Góry’’ - 101, 111.
,,Kronika Ziemi ¯arskiej’’ - 232-233, 244, 245, 310, 322.
,,Kurier Gorzowski’’ - 12, 60, 74, 76, 77, 78, 268, 269.
,,Kurier £azowski’’ - 234.
,,Kurier £obuzów’’ ,,Kurier Miêdzyrzecki’’ - 167-170.
,,Kurier S³ubicki’’ - 190-191.
,,Kurier Szczeciñski’’ - 12, 47, 59, 60.
,,Kurier Wielokopolski’’ - 15.
,,Kurier Zielonogórski’’ -237.
,,Kurier ¯agañski’’ - 234.
,,Kurier ¯arski’’ - 234-238, 247, 305.
,,Kwartalnik Drezdenecki’’ - 12.
,,Kwartalnik Klubu Techniki i Racjonalizacji’’ - 82.
,,Lamus’’ - 108.
,,Lausitzer - Rundschau’’ - 50, 320.
,,Lubskie Zeszyty Historyczne’’ - 238, 338.
.,Lubuski Informator Budowlany’’ - 125.
,,Lubuski Informator Gospodarczy’’ - 125.
,,Lumel’’ - 116.
,,Maestro’’ - 116-117.
,,Magazyn Ko¿uchowski’’ - 176.
,,Magazyn Feniks’’ - 70, 122-124, 332.
,,Magazyn Lubski’’ - 159, 164, 180, 230, 238-243, 330, 334, 335.
,,Ma³a Ojczyzna’’ - 189, 191-192.

,,Media i Marketing’’ - 67.
,,Mega Boom’’ - 243.
,,Metalowiec’’ - 332.
,,Miesiêcznik Zielonogórski’’ - 101.
,,Miêdzyrzecka Gazeta Powiatowa’’ - 170-171.
,,Mi³osierdzie Bo¿e’’ - 134.
,,Modlitwa i Praca’’ - 12.
,,Monitor Miasta Gorzowa’’ - 124.
,,Morze i Ziemia’’ - 334.
,,Mrkische Oderzeitung’’ - 61.
,,Museion’’ - 117.
,,Nad Odr¹’’ - 102-103, 330.
,,Nadnysie’’ - 160-162.
,,Nadodrze’’ - 11, 19, 33, 36, 40, 41, 45, 47, 69, 93, 252, 253, 287,
319, 325, 327, 329, 330, 332, 335, 338.
,,Nadwarciañski Rocznik Historyczno-Archiwalny’’ - 103-104,
323.
,,Najwy¿szy Czas’’ - 51.
,,Nasz G³os’’ - 244-245.
,,Nasz Koœció³’’ - 128.
,,Nasz Wybór’’ - 124.
,,Nasza Dobiegniewska’’ - 200.
,,Nasza Gazeta Powiatowa’’ - 196.
,,Nasza Gmina’’ - 12, 330.
,,Nasza Novita’’ - 117.
,,Nasza Parafia’’ - 135.
,,Nasza S³awa’’ - 176-177.
,,Nasza Spo³ecznoœæ Samorz¹dowa’’ - 215-216.
,,Nasza Sulêciñska’’ - 208, 325.
,,Nasze Krosno’’ - 12, 157, 306.
,,Nasze Sprawy’’ - 116.
,,Nie’’ - 110, 242.
,,Niedziela’’ - 131, 324.
,,No nie!’’ - 137-138.
,,Nowiny Rzeszowskie’’ - 29, 53.
,,Nowoœci Oœwiaty’’ - 224.
,,Nowy G³os Kawalerii Pancernej’’ - 228.
,,Oblackie Echo’’ - 135.
,,Obserwator Odrzañski’’ - 177.
,,Okolice Najbli¿sze’’ - 211-212, 328.
,,Okolice Skwierzynne’’ - 171-172.
,,Okolice Sulechowa’’ - 215, 216
,,Orfeusz’’ - 117.
,,Panorama Firm’’ - 49.
,,Pi¹ta Klepka’’ - 138-139.
,,Pims’’ - 172.
,,Pionierzy’’ - 104.
,,Pismo Parafii’’ - 149.
,,Pluskwa’’ - 192.
,,P³omieñ’’ - 135.
,,Po prostu’’ - 18.
,,Podkozio³ek’’ - 212.
,,Pokój i Dobro’’ - 135-136.
,,Politechnik’’ - 329, 330.
,,Polityka’’ - 19, 27.
,,Polska Zbrojna’’ - 322.
,,Powiatowa’’ - 172-173.
,,Poznaj swój kraj’’ - 335.

,,Poznaniak’’ - 212, 323.
,,Prasa Polska’’ - 28, 72, 249.
,,Premiera u Osterwy’’ - 104.
,,Press’’ - 57, 59, 263, 279, 320, 347.
,,Prom’’ - 104-105, 108, 328.
,,Promocja’’ - 125.
,,Prosto z Gminy’’ - 177
,,Prosto z Ratusza’’ (Swarzêdz) - 215.
,,Prosto z ratusza’’ (Zielona Góra) - 300.
,,Prymus’’ - 245.
,,Przegl¹d Lubuski’’ - 10, 11, 18, 107.
,,Przegl¹d Przyrodniczy’’ - 209.
,,Przegl¹d Wschodnio-£u¿ycki’’ - 245-246, 255, 330, 335.
,,Przegl¹d Zachodni’’ - 109.
,,Puls’’ - 125-127, 319, 325, 329, 332.
,,Puls Biznesu’’ - 297.
,,Rewers’’ - 127.
,,Rocznik Lubuski’’ - 106.
,,Roczniki Gorzowskie’’ ,,Rodzina Parafialna’’ - 136.
,,Rolniczy Puls’’ - 117.
,,Rolnik Lubuski’’ - 209.
,,Rom Po Drom’’ - 335.
,,Roztropnoœæ’’ - 228.
,,Ruch Teatralny’’ - 328.
,,Rzeczpospolita’’ - 58, 59, 206, 285.
,,Rzemieœlnik’’ - 330.
,,Rzemios³o Lubuskie’’ - 118, 329.
,,Samorz¹dowy Biuletyn Informacyjny’’ - 246.
,,Schlesisches Wochenblatt’’ - 335.
,,Serce i Troska’’ - 106-107, 326.
,,Skrawek’’ - 228.
,,S³owo Ludu’’ - 334.
,,S³owo Polskie’’ - 15, 46, 59.
,,S³owo Œl¹sko-£u¿yckie’’ - 12, 164, 224, 230, 235, 236, 242, 247,
258.
,,S³owo Ziemi Wschowskiej’’ - 174.
,,S³owo ¯arskie’’ - 11, 177-179.
,,Solidarnoœæ Gorzowska’’ - 11, 332.
,,Solidarnoœæ Œrodkowego Nadodrza’’ - 11.
,,Sportowy Kurier Gorzowski’’ - 324.
,,Sportowy Kurier Szczeciñski’’ -12.
,,Sprotawica’’ - 228.
,,Stilon Gorzowski’’ - 41, 90-97, 98, 102, 286, 290, 307, 322.
,,Strzelecko-Drezdenecki Kurier Powiatowy’’ - 198, 200-202, 205.
,,Studia Paradyskie’’ -136.
,,Studia Zachodnie’’ - 107.
,,Studia Zielonogórskie’’ - 107-108, 249, 333.
,,Sukces’’ - 323.
,,Sulechów i Okolice’’ - 216, 217-219, 322, 325.
,,Sulêciniak’’ - 209.
,,Super Express’’ - 56, 58, 59.
,,Sursum Corda’’ - 247.
,,Szar¿a’’ - 247.
,,Szejk’’ - 118-119.
,,Szkice Nadobrzañskie’’ - 212.
,,Szpilki’’ - 19.
,,Sztandar M³odych’’ - 332.
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,,Œcie¿kami Historii’’ - 196.
,,Œwiebodziñska Gazeta Powiatowa’’ - 171, 210-211, 334.
,,Trakt Warta - Odra’’ - 108-109, 155, 270, 323, 332.
,,Trybuna’’ - 55.
,,Trybuna Ludu’’ - 27, 35, 230.
,,Trybuna Robotnicza’’ - 26.
,,Trybuna Œl¹ska’’ - 54, 59.
,,Trzciel Dzisiaj’’ - 173.
,,TWG - Informacje’’ - 127.
,,Tydzieñ Gorzowski’’ - 12, 122, 321, 322, 330, 335.
,,Tygodnik Gdañski’’ - 330.
,,Tygodnik G³ogowski’’ - 175, 187.
,,Tygodnik Katolicki’’ - 11.
,,Tygodnik Kostrzyñski’’ - 141, 147-154, 325.
,,Tygodnik Kr¹g’’ - 179-185, 332.
,,Tygodnik Powiatowy’’ - 160-162, 324, 331.
,,Tygodnik Nowosolski’’ - 179. 180, 184-186, 336.
,,Tygodnik Solidarnoœæ’’ - 122.
,,U Nas’’ - 220-222, 333.
,,Uroda Zdrowie Relaks’’ - 127-128.
,,W Dorzeczu Trzech Rzek’’ - 196.
,,Walka M³odych’’ - 332.
,,Wêdrujemy’’ - 109.
,,Wiadomoœci Gminne Stare Kurowo’’ - 202.
,,Wiadomoœci Gubiñskie’’ - 157, 158, 160, 162-167, 304, 306,
334.
,,Wiadomoœci Witnickie’’ - 154-156, 326.
,,Wiadomoœci z Ratusza’’ - 247.
,,Wieczór Wroc³awia’’ - 29, 59, 73.
,,Wieœci z Santoka’’ - 156.
,,Wieœci z Siedliska’’ - 186-187.
,,Winnica Zielonogórska’’ - 108, 109-111, 219, 282, 325.
,,Wprost’’ - 330.
,,Wschowski Biuletyn Informacyjny’’ - 187, 313.
,,Wschowskie Wiadomoœci’’ - 187-188.
,,Wspak’’ - 139.
,,Z parafii’’ - 136.
,,Z pr¹dem i pod pr¹d’’ - 119-120.
,,Zachodni Goniec Regionalny’’ - 224, 229, 336.
,,Z Wojciechowego Wzgórza’’ - 137.
,,Zachód’’ - 326, 328.
,,Zastalowiec’’ - 82-89, 322.
,,Zb¹szynianin’’ - 327.
,,Zeszyty Gubiñskie’’ - 160, 167.
,,Zeszyty Prasoznawcze’’ - 9, 315.
,,Zielonogórski Informator Kulturalny’’ - 259.
,,Zielonogórski Informator Rolniczy’’ - 222-223.
,,Ziemia Gorzowska’’ - 31, 37, 40, 41, 68-81, 93, 94, 97, 102, 105,
106, 108, 125, 138, 144-147, 150, 195, 197, 252, 259, 264-270,
272, 275-278, 292, 293, 295-297, 303, 315, 320, 322, 323, 325,
329, 334, 336.
,,Ziemia Lubuska’’ - 15.
,,Ziemia Strzelecka’’ - 193, 201, 202-205, 321.
,,Mród³a Humanizmu’’ - 137.
,,¯arska Gazeta Powiatowa’’ - 228, 237, 247-248.
,,¯o³nierz Wolnoœci’’ - 35.
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Adamczak Ireneusz - 218, 338.
Adamczuk Irena - 41.
Adamczyk Andrzej - 276, 278.
Adamczyk Edyta - 224.
Adamczyk El¿bieta Adamczyk Stanis³aw W³adys³aw - 108, 171.
Adamkiewicz Ewa - 114.
Adamski Rajmund - 240, 243.
Albinowski Adam - 157, 159.
Ampu³a Janusz - 53, 69, 70, 73, 274, 303.
Anders W³adys³aw - 164.
Andrzejewska Alicja - 111.
Andrzejewska Karolina - 191.
Andrzejewski Witold - 136, 268, 273.
Ankiewicz Henryk - 18, 27, 49, 95, 321, 337.
Antczak Zbigniew - 149.
Antosz Wies³aw - 102, 204, 265, 267, 273, 321.
Añska Halina - 107.
Arent Marek - 81, 147.
Augustyniak Hanna - 170.

B
Badowski Ryszard - 19.
Bagiñski Robert - 125, 200.
Bajor Ma³gorzata - 228.
Banach Jacek - 275, 276.
Banachowicz Eugeniusz - 253, 260, 262.
Banachowicz Ryszard - 171, 338.
Bandurek Kazimierz - 21.
Baranowska Dorota - 112.
Baranowski Jan - 84.
Bargowska Hanna - 228.
Bartkiewicz Kazimierz - 106.
Baszkiewicz-Zygmunt Edyta - 272, 279, 337.
Bauer Zbigniew - 310.
Bazylko Tadeusz - 18.
B¹k Józef - 251.
Bednarek Piotr - 286, 291, 292, 294-297, 321.
Bednarska Henryka - 76.
Bekier Leszek - 298.
Be³z Zbigniew - 122.
Bemben Les³awa - 115.
Benyskiewicz Joachim - 107.
Bia³as Danuta - 194, 195, 198, 322.
Bia³kowski Alek - 254, 255, 287, 288.
Bia³og³owy Jacek - 285, 322.

Bia³ow¹s Marek - 283, 288, 300.
Biedrzyñska Adrianna - 296.
Bielawski Jacek - 274.
Bielecka Beata - 52, 63.
Bielecki Jan Krzysztof - 51.
Bieniasz Zygmunt - 191.
Bieniek Agnieszka - 224.
Bieñ Roman - 299.
Bierut Boles³aw - 25.
Biesiada Marek - 202.
Biliñska Barbara -138, 338.
Biliñski Tadeusz - 55.
Blumsztajn Seweryn - 63.
B³aszczak Roman - 276, 286.
B³aszczyk Idalia - 251.
B³aszczyk Jolanta - 256.
B³a¿ejewski Henryk - 41, 69.
Bobrowicz Maciej - 298, 338.
Bobowski Andrzej - 85.
Bodnar El¿bieta - 223.
Bodnar Zbigniew - 261, 275, 286, 322.
Bogdan Miros³awa - 119, 338
Bogiel Alicja - 174, 187
Bojsza Jolanta - 230, 231, 338.
Bokuniewicz Jagoda - 71, 76, 81, 93, 108, 275, 291-294, 322.
Boniecki Ryszard - 75.
Boratczuk Artur Aleksander - 76, 150, 152.
Borek Zbigniew - 52, 53, 197.
Borka Anita - 245.
Borkowska Urszula - 202,
Borkowski Andrzej - 251.
Borkowski Wac³aw - 85, 87, 89, 217, 219, 322.
Borkowski Zygmunt - 221.
Borucki Artur - 116.
Boryna Maciej - 228.
Brachmañski Andrzej - 51, 52, 55, 109, 110.
Brandt Ryszard - 203.
Broda Marek - 264.
Broniarek Zbigniew - 81.
Bro¿ek Ewa -168.
Brud³o Henryk - 217, 219.
Bryczkowski Jerzy - 82, 218.
Brykner Artur - 63, 82.
Brylska Irena - 98.
Bryzek Janusz - 98, 302.
Brzeska-Kude³ka Lilianna - 156.
Brzustowicz Grzegorz Jacek - 201.

Bucholski Marek - 77.
Buda Miros³aw - 2.
Budka Marian - 56, 57.
Budziszewska-Szab³owska Gra¿yna - 142.
Bugajski Marian - 300.
Buganik W³adys³aw - 230, 231.
Bugiel Bronis³aw - 19, 23, 28, 32, 36, 38.
Bukowski Mariusz - 144.
Bu³ag Krzysztof - 262.
Bu³at-Raczyñska Anna - 301.
Burda Bogumi³a - 100.
Burghardt Tomasz - 224.
Buœko Edward - 199.
Buœko Bogus³awa - 112.
Butkowski Mariusz - 114.
Bytnar Krzysztof - 233, 247, 322.

C
Cabaj Józef - 192-196, 202, 323.
Cegielski Tadeusz - 251, 256.
Chadryœ Danuta - 245.
Chajnowska Zofia - 21.
Chajnowski Lucjan - 27.
Che³mecka Zofia - 27.
Ch³odnicki Jerzy - 109, 306.
Chocianowski Maciej - 154.
Chodór Marian - 194.
Choinka Anna - 116.
Chomski Jerzy - 290-292.
Chor¹zki W³odzimierz - 9, 310, 315, 337.
Chromiñska Teresa - 212.
Chudziñski Edward - 310.
Chwalibóg Grzegorz - 282, 323.
Ciborska El¿bieta - 38, 39, 52, 73, 74, 337.
Cichoñ Aleksandra - 276,
Ciechanowicz-Walasek Alicja - 247.
Ciepiela Hanna - 53.
Ciesielski W³adys³aw J. - 15.
Cieszko Edmund - 76, 81.
Cieœla Jolanta - 121, 275, 286.
Cieœla Stefan - 41, 53, 90, 92.
Cieœlak Józef - 157.
Cimoszewicz W³odzimierz - 189.
Cudak Andrzej - 77, 288, 294-296.
Cudak Gra¿yna - 71, 265, 266, 286.
Cudowski Tomasz - 279, 301, 323.
Cybulski Henryk - 149.
Czarnuch Zbigniew - 76, 81, 102, 108, 109, 155, 323.
Czerniewska Danuta - 214.
Czubieniak Miros³aw - 264, 265.
Czy¿niewski Tomasz - 61.
Czy¿niewski W³adys³aw - 170.
Czy¿yk W³adys³aw - 187.

Æ
Æwiertnia Andrzej - 108.
Æwiertnia Magdalena - 76, 105, 108.
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D
Dachówna Regina - 27.
Dar¿ynkiewicz Rafa³ - 301.
Daszkiewicz Edward - 290.
Daukszewicz Krzysztof - 76.
D¹bek Halina - 233.
D¹bek Zdzis³aw - 232, 233, 338.
D¹browska-Gut Ewa - 228, 248.
Dejczak Edward - 130, 273.
Delijewski Jan - 71, 256, 261, 324.
Dertkowski Henryk - 274, 295.
Dêbek Jan - 27.
Dêbicki Kazimierz - 295.
Dobosiewicz Agnieszka - 260, 261.
Dobrucki Aleksander - 167.
Dobrzyñski Janusz - 53, 76.
Doczyñski Jerzy - 21, 27.
Dolañski Dariusz - 114.
Do³gonow Krzysztof - 123.
Do³owska Alicja - 122.
Donke Monika - 144.
Dowgielewicz Irena - 105.
Dragu³a Andrzej - 130, 131, 274, 324.
Drewka-Doberstein El¿bieta - 121
Drobniak Halina - 240, 338.
Drobniak Jerzy Andrzej - 307, 338.
Dubik Ryszard - 144.
Duma Ewa - 115, 324.
Dutczak Leszek - 283.
Dutkiewicz Dariusz - 52.
Dyczkowski Adam - 130, 274.
Dylewicz Tomasz - 224.
Dyszczyñski Zygmunt - 229.
Dziakowicz Mariusz - 75.
Dziki Sylwester - 338.
Dzwonkowski Tadeusz - 135.

E
Eckert Marian - 42, 106, 113, 338.
Elman Zdzis³aw - 252.

F
Faliñski Zbigniew - 189, 297.
Fedorowicz B. - 121.
Felisiak Jacek - 114.
Ferensztajn Barbara - 138.
Fiedorowicz Czes³aw - 158, 159, 162, 163, 165, 306.
Fikus Dariusz - 33.
Filipiuk Piotr - 127.
Filipowicz Ewa - 224.
Fiodorów Marta - 224.
Firlej-Malinowska Barbara - 159, 162.
Fisiak Jerzy - 204, 205.
Florkowski Tomasz - 245, 253, 255.
Flügel Andrzej - 52.
Flügel Waldemar - 137.
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Fokszan Euzebiusz - 121.
Fokszan Lucjan - 101, 338.
Franieczek Wanda - 199.
Frasyniuk W³adys³aw - 243.
Fr¹ckowiak Zygmunt - 177.
Fr¹tczak Dorota - 69, 71, 267.
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Ziemia Gorzowska
tygodnik regionalny od 1980 roku

TEMATYKA - rozmowy, reporta¿e, informacje o sprawach lokalnych, kulturalnych,
sportowych i innych. Wraz z tygodnikiem ukazuj¹ siê wk³adki tematyczne
o motoryzacji, zdrowiu, budownictwie, bankach, ubezpieczeniach itp.
ZASIÊG - REGION GORZOWSKI
NAK£AD - 10 000 EGZEMPLARZY

Wydawca: Gorzowska Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
Redakcja i biuro og³oszeñ: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Spichrzowa 4
Tel. (095) 722-85-15, 735-91-82, 735-91-83

Instytut Politologii
WSP TK w Zielonej Górze
FORMY KSZTA£CENIA:

✧ piêcioletnie studia dzienne ✧

✧ piêcioletnie studia zaoczne ✧

✧ dwuletnie studia uzupe³niaj¹ce ✧
SPECJALIZACJE:

W³adze
samorz¹dowe
GORZOWA
zapraszaj¹
przedstawicieli
prasy,
radia i telewizji
do wspó³pracy.
✯ ✯ ✯

USTROJOZNAWSTWO
przygotowanie pracowników administracji pañstwowej i samorz¹dowej
oraz organizacji politycznych i spo³ecznych

EUROPEISTYKA
przygotowanie pracowników instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê dostosowywaniem
polskiego systemu prawno-ustrojowego, ekonomicznego, spo³ecznego i kulturowego
do norm przyjêtych w krajach wspólnoty europejskiej

PRAKSEOLOGIA POLITYCZNA
przygotowanie do prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z artykulacj¹ i agregacj¹ interesów
oraz przek³adaniem ich na jêzyk programów oraz konkretnych dzia³añ politycznych.
Szeroko rozumiany marketing polityczny.

URZ¥D MIEJSKI
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów
tel. (0-95) 7219-546
fax (0-95) 7219-735
e-mail:
sekretariat1@um.gorzow.pl

Bo¿ena S³awiak
Starosta Powiatu
Sulêciñskiego
zaprasza dziennikarzy
do wspó³pracy
w zakresie promocji
naszego powiatu.
Zapraszamy do
korzystania
z naszych materia³ów
informacyjnych.
STAROSTWO
POWIATOWE
ul. Lipowa 18
69-200 Sulêcin
tel. (0-95) 755-52-46
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Euroregion SPREWA - NYSA - BÓBR
Polskie Biuro Euroregionu
Ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel./fax (0-68) 359-56-47

Niemieckie Biuro Euroregionu
Stadtverwaltung Guben
Uferstr. 22-26
03172
tel. (0-0449) 3561-31-33
fax (0-049) 3561 -31-71

HISTORIA. Umowa o utworzeniu Euroregionu podpisana zosta³a w Gubinie 21 wrzeœnia 1993 r., po
trwaj¹cych ponad dwa lata przygotowaniach. Ze strony polskiej podpisa³ j¹ Czes³aw Fiedorowicz - prezes
Konwentu, a ze strony niemieckiej prezydent Waldemar Kleinschmidt.
OBSZAR. Euroregion obejmuje: po stronie polskiej 56 gmin, w tym 54 gminy by³ego województwa
zielonogórskiego, Wolsztyn (woj. wielkopolskie) i G³ogów (woj. dolnoœl¹skie); po stronie niemieckiej miasto
Cottbus i powiat Sprewa - Nysa z kraju zwi¹zkowego Brandenburgia. Obszar ten jest w³¹czony do programu
Interreg i Phare CBC, co pozwala korzystaæ ze œrodków finansowych i doœwiadczeñ innych regionów.
DZIA£ALNOŒÆ. Dziêki pomocy Euroregionu du¿a grupa samorz¹dów lokalnych, organizacji non profit oraz
organizacji publicznych mia³a i ma szansê realizowaæ przedsiêwziêcia o charakterze kulturalnym, sportowym,
turystycznym oraz gospodarczym. W ramach tych dzia³añ Euroregion zrealizowa³ ponad 500 projektów.
STRATEGIA. Euroregion przyj¹³ ekorozwój jako g³ówny kierunek podejmowanych dzia³añ i wspólnie ze
stron¹ niemieck¹ realizuje zadania spo³eczno-gospodarczego rozwoju o charakterze ekologicznym i transgranicznym. W swej dzia³alnoœci priorytetowo traktuje problemy m³odzie¿y (m.in. pokonywanie barier
jêzykowych), rozbudowê komunikacji transgranicznej, ewolucjê w kierunku spo³eczeñstwa informacyjnego,
tworzenie wolnego rynku pracy, zapobieganie konfliktom spo³ecznym.

W wydaniu tej ksi¹¿ki pomog³a

Sponsorem niniejszej publikacji jest

Elektrociep³ownia ,,Zielona Góra’’ S.A.
rozwojowa Spó³ka energetyczna,
przyjazna mieszkañcom i œrodowisku.
Gminna Spó³dzielnia ,,Samopomoc Ch³opska’’ w S³awie rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1945 r. Dziœ
s³awska Spó³dzielnia jest du¿¹, prê¿nie dzia³aj¹c¹, a zarazem jedn¹ z najwiêkszych i najlepiej
rozwijaj¹cych siê spó³dzielni w kraju.
W czerwcu 2000 r. Spó³dzielnia przyjê³a nazwê ,,DOBROS£AWA’’, wywodz¹c¹ siê ze s³awskiej
legendy i symbolizuj¹c¹ dobra pochodz¹ce znad Jeziora S³awskiego.
Nazwa DOBROS£AWA jest symbolem s³awskiej Spó³dzielni a postaæ Dobros³awy widnieje na jej
szyldach i reklamach.
Spó³dzielnia posiada ogromny maj¹tek a tak¿e du¿e mo¿liwoœci produkcyjne i handlowo-us³ugowe.
Zatrudnia 380 pracowników, w tym wielu doœwiadczonych specjalistów, wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim sta¿em pracy. Osi¹ga wysokie dochody ze sprzeda¿y swoich us³ug i utrzymuje
p³ynnoœæ finansow¹ na dobrym poziomie. DOBROS£AWA jest Spó³dzielni¹ rolników. Jej cz³onkowie to
w wiêkszoœci najlepsi okoliczni rolnicy, pozostali to pracownicy oraz emeryci i renciœci.
Spó³dzielnia prowadzi bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ. Posiada sieæ sklepów w miejscowoœciach: S³awa,
Wschowa, Leszno, Nowa Sól, Krzepielów, Ciosaniec, £upice, Stare Str¹cze. Jej w³asnoœci¹ s¹ te¿: dwie
hurtownie, piekarnia, restauracja i Zak³ad Miêsny G.S. SCh DOBROS£AWA - g³ówny filar spó³dzielni.

Jednym z wiod¹cych celów strategii firmy jest skuteczne
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegaj¹cego
na wybudowaniu ekologicznego bloku gazowo-parowego
o mocy elektrycznej ok. 190 MW i mocy cieplnej ok. 95 MW,
zasilanego gazem ziemnym ze z³ó¿ regionalnych.
Jego uruchomienie jest szans¹ na rozwój regionu, wzrost
bezpieczeñstwa energetycznego i relatywnie tani¹ energiê
u odbiorców.

Elektrociep³ownia ,,Zielona Góra’’ Spó³ka Akcyjna
ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra
tel. (0.68) 327 10 53 fax (0.68) 327 10 60
e-mail: kancelaria @ ec.zgora.pl.
internet: www.ec.zgora.pl
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