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Z DZIEJOW PRASY LOKALNEJ

PIERWSZE LATA SZCZYCIENSKIEGO

„KURKA MAZURSKIEGO"(1990-1991)

W iitrwalaniu wydaizei'i zwitizanych z budowji zrqbow III Rzeczypospolitej niespo-
sob pomiiuic poczqtkow piasy lokalnej vv Szczytnie, w tym „Biuletynii Informacyjnego"
„Solidarnosci", dwocli mutacji „Mazura" oraz wpisanego na dhizej \v szczycienski pejzaz
„Kurka Mazurskiego".

Zycie spoleczno-polityczne w koi'icu lat osiemdziesisitych i na pocz^tku ostatniej de-
kady tego stulecia w Szczytnie nie odbiegalo od tego, co dzialo siq na terenie calego kraju
po lecie 1 988 roku. Pierwszyni przejavvem w skali lokalnej bylo wowczas odradzanie si?
ruchu zwiqzkowego NSZZ „Solidamosc". Miqdzyzakladowa Sekcja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarnosc" zainaugurowala swojq^ dzialalnosc 4 maja 1989 roku. Niebawem
wylonila ona Tymczasowe Prezydium. ktory to organ przejtil obowi^zki Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarnosc" w Szczytnie. Obok zadan zvviqzkowo-politycznych wyst^iono
wtedy z inicjatywi\ wydawania i rozprowadzania „Biuletynu Informacyjnego". Stal si? on
pierwszym periodykiem Komitetu Obyvvatelskiego w Szczytnie.

Numer pierwszy „Biuletynu Informacyjnego". sygnowany datti 8 maja 1989 roku,
skierowany by! do aktywu organizacji zvvittzkowych NSZZ „Solidarnosc" w szczycien-
skich zakladacli. Wydawcy nie okreslili wysokosci nakladu, ale prawdopodobnie rozpro-
wadzono kilkadziesi;\t egzemplarzy tego numeru. W liscie redakcji do czytelnikow pisa-
no: „Drodzy Czytelnicy - jest to nasze pierwsze spotkanie z Wami. Chcemy Was informo-
wac, CO si? dzieje w naszej szczycieiiskiej .,Solidarnosci", jakie mamy klopoty i radosci.
B?dziemy wspcMnie je przezywac. Nie mamy nic piocz zdzbla nadziei, ze mozna zyc le-
piej, ze mozemy bye vvsiod vvolnych narodow Europy. Niech Opatrznosc sprzyja naszym
dziafaniom"'. Ponadto w numerze tym podano informacje o reaktywowaniu dzialalnosci
NSZZ .,SoIidarnosc" w Szczytnie, powolaniu Mi?dzyzaktadowej Sekcji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarnosc", o skompletowaniu przez Prezydium KSK NSZ „Solidarnosc" listy
jej kandydatow do skladow obvvodovvych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu. Numer
pierwszy „Biuletynu Informacyjnego" mial trzy strony formatu A4 jednostronnie zadru-
kowane, odbite na powielaczu.

Kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego" ukazaly si? w formacie A5 w zrozni-
cowanym nakladzie. I tak numer 2 z 25 maja 1989 roku i numer 4 z 13 czerwca tegoz roku
wydano w 200 egzempiarzach kazdy, natomiast numer 3 z 28 maja 1989 roku mial naklad
500 egzemplarzy. Tematykt\dominuji\cii\v tych numerach byly wybory do Sejmu i Senatu;

' Lix! redakcii do czylchnknw. Biuletyn Inforniacyjny. 1989, nr 1, s. 1.
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prezentowano w nich wyniki ankiety „Dlaczego bqciziesz glosowac na «Solidarnosc»?",
sprawozdania ze spotkan pizedwyborczych, nieoficjalne wyniki wyborow z teienu
Szczytna, migawki z lokaii wyborczych, informacje o udziale czlonkow szczycieiiskiego
Komitetu Obywatelskiego „Solidarnosc" w wyborach. Ponadto znalazia miejsce tematyka
zwi^zkowa, a w niej g}6wnie zadania struktur zwi;\zkowych. skiad Prezydium MSK. Poza
tym zamieszczono relacje z obchodow uroczystosci Bozego Ciahi.

Omawiane numery „Biuletynu Informacyjnego" inajq stopkq redakcyjnq. z uwidocz-
nionym adresem: Parafia Wniebowziqcia NMP w Szczytnie; redakcja i druk: Prezydium
MSK w Szczytnie i zapis: Pismo do uzytku wewnqtrznego.

Okres powyborczy i czas wakacji letnich oraz zwitizanych z nimi uriopow nie sprzy-
jat organizacji pracy tak zwitizkowej, jak i spolecznej w srodowiskii. Dopiero jesieniq
1989 roku nast^il okres wzrosUi aktywnosci wsrod czlonkow Komitetu Obywatelskiego
„Solidarnosc" w Szczytnie. Znaczc\cym tego przejawem byla decyzja szczycieiiskiego
Prezydium Komitetu Obywatelskiego, podj^ta 20 iistopada 1989 roku o powolaniu lokal-
nego pisma pod nazwti „Mazur"l Owczesny przewodniczi\cy Prezydium Komitetu Oby
watelskiego „Solidamosc" tak informowal o inicjatywie; „Zadaniem pisma jest infor-
mowanie mieszkancow: o pracach komisji problemowych KO „S" nad raportem o stanie
miasta; o zasadach autentycznej samorzc^dnosci terytorialneJ"\

Zespol redakcyjny tworzyli ludzie mtodzi (srednia wieku okolo 35 lat), malo do-
swiadczeni w pracy dziennikarskiej. Stanowili go: Elzbieta Minksztyn (autorka artykulow
i korektorka), Elzbieta Olszewska (przepisywanie na maszynie), AndrzeJ Olszewski
(przeprowadzanie wywiadow i zbieranie materialow), Marek Plitt (autor artykulow i szata
graficzna). Scisle z redakcjti wspolpracowali: Walenty Nowinski, Piotr Zabtocki, ks. Jare-
ma Sykulski. Praca ich miala charakter czysto spoleczny. Spotykali si? wieczorami i w
gor^cej, pelnej napi?cia atmosferze pracowali do biatego rana. Tworzyli pismo od pierw-
szej do ostatniej makiety, ktore na drugi dzieii szlo do druku. W maszyn? do pisania i inne
niezb?dne przybory, jak papier, kalk? zaopatrywal ich ks. .larema Sykulski"'.

Redakcja „Mazura" miescila si? w siedzibie Komitetu Obywatelskiego przy ul. Pol-
skiej. Pismo drukowano wZakladzie Uslugowym Malej Poligrafii przy ul. M. Curie-Skto-
dowskiej w Szczytnie, na dwoch stronach formatu A4. Mialo ono ubogti szat? graficzmp
Wyszlo osiem numerow „Mazura" o nieznanym naktadzie, poniewaz stopka redakcyjna
nie podawala tej informacji. Pierwszy numer sygnowany jest dattt 5 grudnia 1989 roku i po-
wstal przy wspolpracy Piotra Zabtockiego i Waientego Nowihskiego. Kolejne numeiy uka-
zaly si?; drugi -12 grudnia, a trzeci 24 grudnia 1989 roku, oba przy wspolpracy tyIko Waien
tego Nowihskiego. Nast?pne numery „Mazura" tikazaly si? w 1990 roku. 1 tak: w styczniu
wyszedl nr 1 (4) i 2(5); byly one dzielem samego zespotu redakcyjnego. W lutym 1990 tika
zaly si? trzy juz ostatnie numery; te z kolei byly dzielem tyiko dwoch osob: Andrzeja
Olszewskiego i Marka Plitta. W wyzej wymienionych numerach „Mazura" na pierwszym
miejscti prezentowane Scitematy polityczne: w wywiadach - np. z poslem .lozefem Lubie-
nieckim, senatorem Erwinem Krukiem; w sprawozdaniach - z VIII Zwyczajnej Sesji Rady

^ Decyzja Prezydium KO „Solidarnosc" iv Szczytnie z 20 XI 1989 r., Mazur, 1989, nr 1, s. 1.
^ Ibidem.

'' Z relacji czlonkow zespolu redakcyjnego.
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Narodowej vv Szczytnie, z 111 Walnego Zgromadzenia Komitetu Obywateiskiego; w arty-
kulach - np. na temat przysztego ksztaltu samorz^du terytorialnego. Zamieszczono tez
wyniki ankiety pt. „Czy wezmiesz iidzial w wyborach do samorz^dow terytorialnych?" W
tematyce gospodarczo-spolecznej poniszono problem remontow, zatrudnienia, budownic-
twa mieszkaniovvego, zakladow pracy (Fabryki Mebli, Unimy). Na uwagq zashiguj^ je-
szcze wspomnicnia ks. Wladyslawa Laniewskiego i felietony ks. Jaremy Sykulskiego, np.
,J>anie Jezu nie politykuj" czy ..Polski adwent". Poza tym w „Mazurze" mozna bylo zna-
lezc juz wtedy ogloszenia. informacje ze sportu, z wydarzen kiilturalnych w miekie i inne.

W lutym 1990 roku doszlo w Komitecie Obywatelskim „Solidamosc" w Szczytnie do
niesnasek i nieporozumien. ktorych jednak zrodel i pizyczyn \vpetni obecnieustaiic nie spo-
sbb. U ich podtoza - mozna domnieniywac - staly ambicje personalne niektorych dzialaczy
oraz narastajiicy nurt roziiczeniowy wobec dotychczasowej administracji miejskiej, w for-
macli nieakceptowanych pi-zez Zarzad Komitetu Obywateiskiego „Solidamosc"^ Efektem
sporow byla rezygnacja Pawhi Bielinovvicza z fimkcji przewodniczqcego KG „S" w Szczyt
nie, a takze Andrzeja Berezowskiego z funkcji jego wiceprzewodnicz^cego. Nowym prze-
wodniczcicym tego gremium zostal Wladyslaw Koziol. Nieco wczesniej, bo juz 6 lutego
1990 roku na spotkaniii KomiteUi Obywateiskiego „Solidarnosc" oraz Zakladowych Komi-
sji NSZZ „Solidarnosc" powolano w Szczytnie Terenov\'y Oddziai Zarzi^du Regionu War-
minsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarnosc". Mialo to zwit^zek z planowanymi w maju 1990
roku wyborami samorziidowymi. Redakcja „Mazura" w odpowiedzi na prosb? Oddzialu
Zarzcidu NSZZ „S" zapowiedziala, iz „chce udost^pnic mii swoje lamy, jak rowniez innym,
nowym organizacjom spolecznym dzialajcicym i powstajqcym w naszym miescie. By spel-
nic to zamierzenie, konieczny jest warunek pelnej niezaleznosci pisma. B^ditc pismem nie-
zaleznym, btjdziemy pismem calego miasta, a takze Komitetu Obytvatelskiego. Spodziewa-
my siQ pelnego zrozumienia ze strony nowego Prezydium Komitetu Obywateiskiego «Soli-
darnosc» i nawiitzania wspolpracy na nowych warunkach"''. Niestety do owej wspotpracy w
nowej strukturze personalnej szczycienskiego Komitetu Obywateiskiego „Solidamosc ' me
doszlo. Zmowa milczenia nie pozwala doti-zec do najistotniejszych powodow takiej sytuacji,
st^d koniecznosc zacytowania w tym miejscu opinii Marka Plitta, ktory pisal; „Wskutek na-
rastajcicego rozdzwi(?ku mitjdzy nowym kierownicUvem Komitetu Obywateiskiego (W. Ko
ziol i W. Enerlich) nasze drogi rozeszly si^. «Mazur» z pospiesznie i przypadkowo zmonto-
waiici ekipi^ poszedl w swoji^, wiadomti stron(j, my zas, tzn. ja i Andrzej Olszewski, aby po-
trzymac tradyejtj niezaleznosci i wolnosc prasy szczycienskiej zalozylismy nowe pismo pt.
«Kurek Mazurski». .lego tytul rowniez zostal wzi^ty z bogatej historii miejscowej prasy . W
tym miejscu nalezy przytoczyc innt\ wypowiedz Marka Plitta, ze „dlugo szukal tytulu dla no
wego pisma, siQgnt\l wiqc do historii prasy i odszukal infonnacj?, ze skoro w okresie od
kwietnia 1 849 roku do lutego 1850 roku ukazywal siq w Szczytnie „Kurek Mazurski', nic
wiqc nie stoi na przeszkodzie, aby ukazywal siQ nadal"'^.

^ HI Wahw Zgromadzcnie KO ..SoUdantosc", Mazur, 1990, nr .S(8), s. 1-2.
List fc'tlakf/i, op. cit.

' M. Plitt, Skiiciprzyvhotlzitny. Kiirek Mazurski. 1990, nr 0, s. 1-2.
Z relacji M. Plitta. Na temat pierwszego „Kurka" i jego oblicza ideowego, zob. W. Chojnacki, Szkice z

Jziejow polskicj kii/luiy iici Maziintch i IVcirniii. Olsztyn 1983, s. 118-121, 204-209.
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Tak wiqc, obok ukazuj^icego siQ jeszcze w czei-wcu 1991 roku pisina Komitetu Oby-
watelskiego „Mazur" na rynku szczycienskim pojawil si^ nowy tytiil - ,,Kiirek Mazurski".
Powstanie tej gazety zainicjowaly komisje zakladowe, zrzeszone \v Oddziale Terenowym
Zarz^du Regionu Warminsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarnosc" vv Szczytnie.

W numerze pierwszym w nocie od redakcji tworcy pisma zamiescili tekst o nasti^pu-
j^cej tresci; „Naterenie miasta brakowato gazety, ktora zaj^taby si(? sprawami nurtujqcymi
szczycienskie zaklady pracy. Ambicjq «Kurka Mazurskiego» jest vvypetnienie tej luki.
Pragniemy, zeby pismo informowato o dzialalnosci zwiqzku w zakhidacli pracy, stworzyto
mozliwosc wymiany doswiadczen mi^dzy poszczegolnymi komisjami zaktadovvymi w
rozwi^zywaniu istotnych problemow zwii^zkowych. Ma to bye gazeta dia nas i redagowa-
na przez nas, dlatego udost^pniamy szpalty nie tyiko zwicizkowcom, ale i innyin osobom,
ktore chcialyby zaprezentowac rozne koncepcje przeobrazen w zakladach pracy, kraju
oraz dzialalnosc samorzcidu terytorialnego. W obecnej chwiii Jednym z najistotniejszych
zadan pisma bqdzie prezentacja kandydatow do samorzi\dLi terytorialnego, zgloszonych i
popieranych przez Oddzial Terenowy Regionu Warminsko-Mazurskiego NSZZ «Solidar-
nosc» w Szczytnie. Zapraszamy do wspolpracy przez prezentacjQ wlasnych pomystow i
pogliidow"^ W istocie pismo, choc formalnie niezalezne, to przygarniqte przez Oddzial
Terenowy Regionu Warminsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarnosc" w Szczytnie mialo
profil bardziej zwic^zkowy niz miejski, piszqc glownie o sprawach praowniczycb i zakla
dach pracy oraz organizacjach zwicizkowych. .lego charakter okreslony byl w winiecie za-
wierajcj^ceJ napis: Pismo czlonkow i sympatykow NSZ ,,Solidainosc . Trzon ledakcyjny
pisma stanowili AndrzeJ Olszewski i Marek Plitt, z ktorymi wspolpracowal Kazimierz
Napiorkowski, odpowiedzialny za szat^ graficziici.

Zgodnie jednak z deklaracjami redakcji i faktycznymi potrzebami odbiorcow pismo
zaangazowalo siq w kampani? wyborczit do samorzcidu lokalnego, kierujiic swoje sympa-
tie glownie do kandydatow i programow NSZZ „Solidarnosc". Odnotowac tez mozna jego
wyrazn^ obecnosc w procesie tworzenia si^ nowych struktur samorzqdu lokalnego w
Szczytnie; Rady Miejskiej, ZarzE^du Miasta, komisji i wyborow burmistrza.

Bardziej szczegolowe przesledzenie numerow pisma pozwolilo na odnotowanie na-
stQpuj;^cych materialow: sprawozdah (z se.sji rady, z obchodow swiqta Bozego Ciala, z ob-
chodow Dni Szczytna); wywiadow (z Kazimierzem Napiorkowskim - marszalkiem Rady,
Pawlem Bielinowiczem - burmistrzem Szczytna, Zdzislawem Najderem, satyrykami - Ja-
nuszem Sokolowskim i Krzysztofem Daukszewiczem), uchwal ZarzEidu Regionu NSZZ
„Solidarnosc", wynikow wyborow samorztidowych, relacjQ z wystqpienia burmistrza na
sesji Rady Miejskiej itp. Poza tym drukowano tez w odcinkach fragmenty utworow, np.
Noc genenila G. Meretika czy fragmentow wywiadu-rzeki z Edwardem Gierkiem Prze-
rwanci dekada. Nalezy tez wspomniec o artykule Nasz szczycienski sierpien 80.

Pismo w tej konwencji organizacyjnej i programowej ukazalo sitj w osmiu niimerach w
oki-esie od 8 kwietnia do 26 sierpnia 1990 roku, przy czym cz^stotliwosc wydawnicza,
okreslona jest datami: nr 1 - 8 kwietnia, nr 2-29 kwietnia, nr 3-13 maja, nr 4-27 maja
i bylo to wydanie specjalne z okazji wybordw samorzEidowych, nr 5-28 maja, nr 6 - 16
czerwca, nr 7 - 8 lipca i nr 8 - 26 sieipnia 1990 roku. Brak jest danych na temat kazdorazowego

'' M. Plitt. Od redakcji, Kurek Maztirski, 1990, nr 1, s. I.
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nak}adu vvydawanych numeiow. Nie ma ich w stopce redakcyjnej. Pierwsze trzy numery
drukowane by}y vv Zakladzie Malej Poligrafii w Szczytnie przy ul. M. Curie-Sktodowskiej,
a pozostale w Zakladzie Kserograficznym przy ul. Odrodzenia. Siedzib^redakcji bylo biuro
Oddzialu Terenowego ZR Warmiiisko-Mazurskiego NSZZ „S" w Szczytnie przy ul. Zerom-
skiego. Redaktorzy pracowali spolecznie, a calosc utrzymania pisma spoczywala na OT ZR
W-M NSZZ ,,S" vv Szczytnie. Kolportaz pisma prowadzony by! w siedzibie redakcji, w ap
iece ..Lwowskiej" przy ul. Odrodzenia, pozniej rovvniez w Ratuszu Miejskim oraz poprzez
struktury organizacji zakladovvycb NSZZ „Solidatnosc" na terenie miasta.

Nie udaio siq poznac przyczyn zawieszenia wydawania pisma. Najprawdopodobniej
mialo to zwi^zek z trudnosciami organizacyjnymi i fmansowymi w pracy miejskich struk-
tur NSZZ „S" vv Szczytnie oraz vvytvvorzeniem siq novvej sytuacji vv kodowisku lokalnym,
glovvnie na plaszczyznie vvspolpracy nowych vvladz samorzEidowych i Komitetu Obywa-
telskiego ..Solidarnosc". Zarzqd Miasta, ktorym po wyborach vv maju 1990 roku zacz^l
kierovvac byly przevvodniczgcy Komitetu Obyvvatelskiego „Solidarnosc" w Szczytnie Pa-
vvel Bielinovvicz, byt zainteresovvany przejqciem lokalnego pisma, jednego z dwoch vvy
dawanych w iniescie: „Mazura"', pozostajficego w dyspozycji lokalnego Komitetu Oby
vvatelskiego „Solidarnosc", opozycyjnego w stosunku do nowego bunnistrza lub „Kurka
Mazurskiego", dzialajcicego vv stnikturze miejskiej organizacji NSZZ „Solidamosc".
Dzialacze Komitetxi Obyvvatelskiego „S", niepomni wczesniejszych deklaracji z listopada
1989 roku, vv ktorej pisano, ze „z chwilg vvyboru autentycznych nowych wladz miejskich
jestesmy gotowi oddac tytul do dyspozycji Rady Miejskiej, ktora zdecyduje o dalszych
jego losach"'" nie wyrazili zgody na oddanie pisma miastu. Przevvodniczgcy KG „S" Wla-
dyslavv Koziol tvvierdzil; „Mimo iz «Mazur» jest deficytovvy, to KomitetObyvvatelski zbyt
vviele wysilku i pienitjdzy vvlozyl w utrzymanie tego pisma, zeby terazje oddawac. Moze-
my dac Radzie Miejskiej stronq lub dwie, ale b^dzie musiala partycypowac w kosztach .

Pisnio „Kurek Mazurski" przezywalo swoj trudny okres i chylilo si? powoli ku
upadkowi. W opinii jego redaktorovv nawic^zanie wspolpracy z wladz^ lokaln^ mialo u
podstaw inne przyczyny. Marek Plitt pisal; „Po niejakim jednak czasie doszlismy vvspol-
nie z Andrzejem do wniosku, iz okres prowizorki i amatorszczyzny mingl. Czas najvvyz-
szy na profesjonalizm - gazetq ogolnomiejskg. Ponadto czulismy siq zwi^zani [...] jako
davvni redaktorzy «Mazura» przyrzeczeniem Komitetu Obyvvatelskiego o przekazaniu pi
sma Radzie Miejskiej „z chwilct vvyboru nowych, autentycznych wladz samorz^dowych i
to nie oglridaj^c si^ na to, co uczyni obecnie redakcja «Mazura»"''.

Przekazanie tytulu Radzie Miejskiej odbylo si^ za zgodii Oddzialu Terenowego ZR
W-M NSZZ „Solidamosc" w Szczytnie. „Kurek Mazurski" stal siQ gazet^ miejsk^ bez
szyldii jakiejkolwiek organizacji spolecznej czy politycznej. Pismo ma nadal - pisal Ma
rek Plitt - „ambicjq pozostania pismem niezaleznym, prezentujqcym niezalezne pogl^dy i
opinie zarowno wlasne, jak i naszych czytelnik6w"'\

Decyzjd KO ..SolicUirnosci" ir SzczyHiie z 30 li.slopadd I9S9 r. op. cit.

'' Komilc't Oby\mlelski czas weiyftkacji, Kurek Mazurski, 1990, nr S, s. 6.
M. Plitt, Skiidprzvcliodzimy. op. cit.

Ibidem.
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Nowy okres w zyciu pisma rozpoczcii si^ wycianiem numem zerovvego, sygnowane-
go dat^ 18 listopada 1990 roku i tytulem „Kurek Mazurski" Niezalezny Dwutygodnik
Miejski. W deklaracji programowej czytamy; „Oto inamy nowy numer «Kurka Mazur-
skiego» w innej szacie graficznej i o zmienionym, jiiz nie zwiq^zkowym charakterze. Dla-
tego wykreslamy z winiety dopisek „Pismo czlonkow i sympatykow NSZZ «Soiidar-
nosc». Chcemy bye pismem ogoinoiniejskim, niezaleznym, piszi^cym o istotnych spra-
wach naszego miasta. W pienvszym rz^dzie bqdziemy informowali Was, Czytelnicy, o
pracy nowego samorz^du, pragniemy pisac o jego siikcesach, ale tez i o niepowodzeniach
czy porazkach. Chcemy rowniez pisac nieco o historii Ziemi Mazurskiej, o ciekawszych
wydarzeniach kiilturalnych 1 o innych a interesujcicych sprawach dotyczcicych nas, mie-
szkahcow Szczytna. Powoli zmierzamy do tego, co wymarzyiismy wczesniej, chociaz to
jeszcze nie ten poziom techniczny. Dokonainy wszelkich starah, by ukazywac siq regular-
nie, CO dwa tygodnie. W przyszlosci pragniemy stac si(j tygodnikiem. Naszym nowym
wydawcq^jest Miejski Dom Kultury i po tej wspolpracy obiecujemy sobie wiele. Zwiqk-
szamy objqtosc pisma, wprowadzamy dzial bardziej iekki, aby urozmaicic iekturq. Liczy-
my na szersz^ wspolpracy z czytelnikami. Chcieiibysmy znac Wasz^ opiniy o pismie; co
Warn siy w nim podoba, co drazni, czego brakuje, a co jest w nadmiarze. Pomoze nam to w
redagowaniu i obieraniu takiej fonny, ktora by Was Czytelnicy satysfakcjonowala. Mamy
nadziejy, iz wraz z kolejnymi numerami «Kurka Mazurskiego» bydzie przybywalo Czytel-
nikow i sympatykow"'"*.

Reasumuj^c informacje na temat pocztitkow „Kurka Mazurskiego mozna wskazac
na nastypuj^ce kwestie:

- proces powstawania tego pisma pozostaje w scislym zwitizkii z pozioniem i zakre-
sem oraz rodzajem aktywnosci spoleczno-politycznej srodowiska lokalnego;

- proces tworzenia siy zrybow pisma lokalnego ma charakter czysto spoieczny; wy-
nika z zaangazowania siy osob podejmuj^cych aktywnosc w nowych struktiirach spolecz-
nych i politycznych (Komitet Obywatelski, organizacje zwitizkowe NSZZ „Solidarnosc");
ma to z koniecznosci swoje konsekwencje: dose niski poziom protesjonalny pisma, sto-
sunkowo uboga zawartosc, malo atrakcyjna szata graficzna, nieznajomosc pewnego wy-
cinka historii zwizj^zana z nadaniem tytulu pismu;

- wszelkie istotne wydarzenia i inicjatywy w nowo tworzi\cym siy ruchu spolecznym
srodowiska lokalnego majq pozytywny i inspiruj;\cy wplyw na rozwoj pisma (wl;\czenie
siy w wybory do Sejmu i Senatu, aktywnosc w wyborach do samorzcidu lokalnego, reakty-
wowanie zaktadowych i miejskich struktiir zwic(_zku zawodowego „Solidarnosc"),

M. Plitt, Od redakcji, Kurek Mazurski, op. cit.
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