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Redaktor Naczelna „Kuriera Gdyńskiego”
  

Na biurku zadzwonił telefon. – Kurier!?
- Tak, „Kurier Gdyński”, słucham – odpowiedziałam uprzejmie.
- To skandal jest! Jak można! Jaja sobie ze mnie robicie? – w słuchawce popłynął potok 

mniej i bardziej cenzuralnych słów, a mnie jak błyskawice przelatywały przez głowę  
myśli, co też mogliśmy sknocić w ostatnim numerze tygodnika.

- Ale proszę mi wyjaśnić, o co dokładnie chodzi? – starałam się zachować spokój.
- Jak to o co? Przesyłka miała być dziś rano! Jest późne popołudnie, a kuriera z paczką 

jak nie było, tak nie ma! A do tego jeszcze sobie nazwę „gdyński” dodaliście. Chwilę  
zajęło mi wyjaśnienie, że jesteśmy gazetą, tygodnikiem, a nie firmą kurierską.

Podobnych telefonów po kolejnej w historii reaktywacji „Kuriera Gdyńskiego”  
w listopadzie 2015 roku mieliśmy sporo. Trwały, dopóki gdynianie nie dowiedzieli się,  
że na rynku lokalnym znowu pojawiła się gazeta, która zajmuje się ich problemami,  
sprawami i radościami. Szybko przestaliśmy dziwić się tym telefonom. Przez lata najwięk-
szym problemem „Kuriera Gdyńskiego” było to, że… pojawiał się i znikał. Wychodził 
jako samodzielna gazeta – najpierw tygodnik, potem jako codzienna, był dodatkiem  
do „Dziennika Bałtyckiego”, ukazywał się jako jedyna w Polsce gazeta ukazująca się  
w niedzielę, potem znów stał się samodzielną gazetą.

Przez pół wieku bez własnej gazety
 Tak naprawdę historia nazwy „Kurier Gdyński” rozpoczęła się w latach odległych,  

bo w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Gdynianie mogli wówczas kupić  
dwie gazety ją zawierające. Były to: „Nowa Gazeta Gdańska – Kurier Gdyński” oraz 
„Głos Bałtycki - Kurier Gdyński - Niezależny Organ dla Handlu, Przemysłu i Żeglugi”. 
I choć niewiele miały wspólnego z dziś ukazującym się „Kurierem Gdyńskim”, dały 
mu zalążek nazwy.

 Czy gdynianie rozczytywali się w przedwojennych „Kurierach”? Nie znamy wyników 
ówczesnej sprzedaży, jednak gazet w tym czasie wychodziło mnóstwo. Pojawiały  
się, przekształcały i znikały. Ich miejsce zajmowały kolejne. I tak w latach 1926-1939 
wychodziła „Gazeta Gdyńska”, która powstała z przekształcenia „Gazety Kaszubskiej”  
z Wejherowa. Był „Dziennik Gdyński”, który pojawił się w 1928 roku i miał się dobrze 
do wybuchu wojny w 1939 roku, z dodatkami: „Gwiazda Morza” 1928-1929 i „Dodatek 
Niedzielny”, 1931-1933. Wychodziły „Przegląd Bałtycki” (1928-1929), „Latarnia  
Morska” (1934-1935), „Torpeda. Oczy i uszy Gdyni” (1936-1937), „Kurier Bałtycki” 
(1937-1939) - z niedzielnym dodatkiem kulturalnym „Tydzień Literacki”, „Ekspress  
Portowy” (1928-1931). Ponadto funkcjonowały w Gdyni: ,,Bałtycka Agencja Prasowa” 
pod nazwą „Głos Bałtycki” (od 1926) i ,,Koło Dziennikarzy” (założone w 1929 r.).  
Do tych bogatych międzywojennych tradycji czytelniczych nawiązywały potem gazety 
zakładane w Gdyni po II wojnie światowej.

Jednak „Kurier Gdyński” po wojnie nie odrodził się. Długie lata zajęło, zanim ta na-
zwa znowu zaczęła cieszyć gdynian, którzy przez 50 lat z okładem nie mieli w ogóle 
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co w dobie braku wifi, kiepskiego internetu i słabego dostępu do tele-
fonów komórkowych do łatwych zadań nie należało. Gazeta starała 
się o lokal dla redakcji przez kilka miesięcy. Gdy już wydawało się, że 
wszystko zmierza ku dobremu końcowi, ówczesna sekretarz miasta 
Anna Stopka, wyszła z posiedzenia Zarządu Miasta, zabierając ze 
sobą dokumenty dotyczące siedziby dla redakcji i sprawa w ogóle  
z posiedzenia spadła. W końcu jednak udało się… W jednym z kolej-
nych numerów „Kurier Gdyński” obwieścił, że otrzymał lokal przy 
ul. Kilińskiego (dziś jest tam biuro obsługi klienta ZKM).

Pierwszy numer przyciągał czytelników loterią, w której do wygra-
nia były m.in. wycieczki do Paryża, kolorowe telewizory, radiomagne-
tofony i sprzęt gospodarstwa domowego – wszystko o łącznej  
wartości 40 milionów złotych. Z pierwszej strony krzyczał tytuł  
o upadku „Elgazu” – firmy znanego wówczas dobrze na trójmiejskim 
rynku Janusza Leksztonia, informował też o otwarciu linii promowej  
z Gdańska do duńskiego Helsingoru. Gazeta w większości była  
czarno-biała, takie też były zdjęcia, tylko niektóre tytuły nabierały  
od czasu do czasu czerwonej barwy, dominowały długie artykuły,  
reklamowały się gdyńskie firmy. Ten „Kurier Gdyński” dokonał  
żywota w 1995 roku, jednak potencjał czytelniczy w mieszkańcach 
Gdyni zobaczyli też inni wydawcy.

 
Rynek nie lubi pustki, czyli „Kurier Gdyński” numer dwa
W poniedziałek, 9 grudnia 1996 roku ukazało się kolejne wcielenie 
„Kuriera Gdyńskiego”. Wydawcą było Towarzystwo Wydawnicze  
Arkona S.A. z jego prezesem Ryszardem Jaworskim. Tym razem była 
to gazeta codzienna, wychodząca… po południu. Swą świeżość za-
znaczała tuż przy winiecie, pisząc dokładnie, o której godzinie zamy-
ka wydanie. Kosztowała 40 groszy, a pierwszy numer czytelnicy otrzy-
mali bezpłatnie. Regularnie zaczęła ukazywać się od 16 grudnia 1996 
roku. Informowała o problemach nie tylko Gdyni, ale i miast ościen-
nych – Sopotu, Rumi i Redy, miała też rubrykę wieści z kraju i ze świata.

Tym razem „Kurier” nie miał problemów lokalowych, redakcja 
ulokowała się pod adresem: ul. Świętojańska 41, otrzymując kilka po-
koi na pierwszym piętrze. Jej redaktorem naczelnym został Janusz 
Czerwiński (który wcześniej był sekretarzem redakcji w „Głosie Wy-
brzeża”), a sekretarzem Dorota Kobierowska. Ówczesny „Kurier” 
oparty był zresztą na dziennikarzach nieistniejącego już dzisiaj „Gło-
su Wybrzeża”. Kilkorgu z nich (m.in. Tomaszowi Gawińskiemu, czy 
Cezaremu Mączce, którzy zajmowali się tzw. tematami aferalnymi) 
zaproponowano przejście do Gdyni, wyższe zarobki, lepsze warunki 
lokalowe i dużą samodzielność w doborze tematów. Ale szukano też i 
nowego narybku – jedną z dziennikarek była młodziutka, dobrze za-
powiadająca się Ania Woźniak, która kilka lat temu zmarła po tragicz-
nym w skutkach wypadku samochodowym.

W „zerowym” numerze dziennikarze poszukiwali pary typowych 
mieszkańców Gdyni – około 36-letnich, zarabiających ok. 1000 zło-

swojej gazety, nie licząc krótkotrwałych wydaw-
nictw, powstających często z przyczyn politycz-
nych! Mieszkańcy naszego miasta mogli poczy-
tać o problemach Gdyni co najwyżej w prasie 
wychodzącej w Gdańsku, ale – jak pokazywała 
praktyka – z 20-kilometrowego dystansu spra-
wy wyglądały zupełnie inaczej. Reaktywacja 
rozpoczęła się dopiero po 1989 roku, na fali 
rewolucyjnych zmian ustrojowych zamykają-
cych okres realnego socjalizmu. To były lata, 
gdy nastała moda na lokalną prasę, a czytelnicy 
zagłębiali się w lekturze jak szaleni. Kolejne, 
nowe tytuły bardzo szybko odpowiadały na po-
trzeby rynku. Jak grzyby po deszczu powstawa-
ły wydawnictwa, będące próbą komercyjnego 
zagospodarowania lokalnego rynku prasowego.

 Jak pisze medioznawca Wiktor Pepliński  
w opracowaniu „Prasa lokalna na Pomorzu  
w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 
roku” ,,(…) jednym z nich było Wydawnictwo 
Pomorskie w Tczewie, wywodzące się jeszcze  
z prasy drugiego obiegu, własność Wojciecha 
Krefta i Czesława Czyżewskiego, które od 1991 
roku tworzyło swoje lub przyjmowało już  
istniejące tygodniowe pisma informacyjno- 
publicystyczne. W latach 1991-1995 wydawało 
ono 15 tytułów o łącznym nakładzie ok. 120 tys. 
egzemplarzy, w tym dwa w Trójmieście (…).” 

 
Pierwszy powojenny „Kurier Gdyński”  
Jednym z nich był właśnie „Kurier Gdyński”, 
który odrodził się w 1992 i ukazywał się do 
roku 1995 (drugim był „Tygodnik Trójmia-
sto”). Redaktor naczelną pierwszego „Kuriera” 
została Krystyna Weiss-Strąk, jej zastępcą -  
Jerzy Model. Gazeta kosztowała 2000 złotych 
(tak, tak – to były czasy przed denominacją zło-
tówki) i ukazywała się raz w tygodniu –  
w czwartki. Pierwszy numer pojawił się w kio-
skach 4 października 1992 roku. We wstępnia-
ku napisano, że gazeta adresowana jest do 
wszystkich gdynian, bez względu na przekona-
nia polityczne i religijne, nie jest związana z 
żadną władzą i żadną partią polityczną. Co cie-
kawe, na początku funkcjonowała bez żadnej 
siedziby redakcji. Dziennikarze przygotowywali 
ją w domach, klubach, kawiarniach, na dworcu, 
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tych tygodniowo, zajmujących mieszkanie typu M3, posiadających 
dwoje dzieci i czas wolny spędzających przed telewizorem. Taki bo-
wiem obraz przeciętnego gdynianina wyłonił się gazecie w mieście, 
które akurat skończyło 70 lat! Wabikiem dla czytelnika miało być … 
„donoszenie” i zarabianie na tym. Ówczesny „Kurier” płacił za dobrą 
informację 500 złotych. Po 200 złotych płacono za zdjęcie opubliko-
wane w ramach fotokonkursu. Wieszczono też, że niebawem miejsce 
Franciszki Cegielskiej w fotelu prezydenta Gdyni zajmie... Tadeusz 
Aziewicz. „Kurier” zajmował się też kieszenią gdynian – w każdym 
numerze podawane były ceny podstawowych produktów z trzech 
gdyńskich targowisk – w Chyloni, na hali targowej i targowisku „Ba-
tory”, które w tamtych czasach istniało w miejscu dzisiejszego cen-
trum handlowego o tej samej nazwie i parkingu. Podawane były kursy 
walut. Ukazywały się też reportaże, znalazło się miejsce na gdyński 
sport. Jak wspomina pracujący wówczas w „Kurierze” dziennikarz 
Tomasz Gawiński, z gazetą wiązał się też pewien skandal, którzy za-
toczył szerokie kręgi. Chodziło o tytuł, pisany dużą czcionką, w której 
słowo „papież” było napisane przez „rz”. Grubo tłumaczyła się  
z tego błędu ówczesna korekta.

Wbrew zapowiedziom dziennikarze nie zarabiali tam najlepiej  
i często przytaczali popularne powiedzenie, że „w tym zawodzie jest 
29 lub 30 pięknych dni w miesiącu, gdy zbiera się materiały do artyku-
łów i jeden koszmarny – dzień wypłaty”.

„Kurier Gdyński” numer trzy – recepta na niedzielną gazetę
Losy kolejnych wydań „Kuriera Gdyńskiego” były mocno pokręcone 
– przez jakiś czas wydawała go spółka Eska Nord, która zawiadywała 
też w Gdyni radiem o takiej samej nazwie, następnie przejęła go Pol-
skapresse spółka, oddział Prasa Bałtycka. 2 września 2000 roku „Ku-
rier Gdyński” pojawiał się jako tygodnik, ubrany w szatę graficzną 
zbliżoną do „Dziennika Bałtyckiego”. Był zresztą do niego dodat-
kiem. O tym, że tak się stało informowała lakoniczna informacja na 
stronie drugiej: „Drodzy Czytelnicy! Wydawca „Dziennika Bałtyckie-
go” zakupił „Kurier Gdyński”, wydawany ostatnio przez spółkę Eska 
Nord. Połączenie tego tytułu z dodatkiem miejskim „Gdynia”, przy-
gotowywanym przez gdyński oddział „Dziennika” stworzyło nowy 
„Kurier Gdyński”. Chcemy Wam służyć jak najlepiej”.

Przy winiecie przypominano nazwy gdyńskich dzielnic, co świad-
czyło o tym, że dziennikarze chcą być jak najbliżej swoich czytelni-
ków. Gazeta wabiła m.in. możliwością wygrania rejsów do Bałtijska w 
Rosji katamaranem „Opal”. Siedziba redakcji mieściła się przy ul. Sta-
rowiejskiej 17, na pierwszym piętrze starej, prywatnej kamienicy. 
Dziennikarze mieli do dyspozycji jeden duży pokój połączony z dru-
gim rozsuwanymi drzwiami, był pokoik dla redaktora prowadzącego 
(zrezygnowano ze stanowiska redaktora naczelnego), którym został 
Tadeusz Woźniak i pomieszczenia działu reklamy. Przez redakcję 
przewinęło się wielu dziennikarzy, m.in.: Marzena Woźniak, Adam 

Schmidt, bracia Cnota – Bartłomiej i Maciej, 
Tomasz Nalikowski, Szymon Szadurski, Stani-
sław Pogorzelski.

Ciekawostką jest, że ówczesny „Kurier 
Gdyński”w ramach eksperymentu zaczął uka-
zywać się w … niedzielę, a dziennikarze zamy-
kali wydanie z soboty na niedzielę w nocy, by 
było jak najbardziej aktualne. Był wówczas  
jedyną taką gazetą w Polsce. Dlatego ważne 
miejsce zajmowała w nim tematyka religijna. 
Poszczególnym kościołom poświęcano co naj-
mniej dwie kolumny na rozkładówce. Zaanga-
żowano nawet do pisania o kościele specjalne-
go dziennikarza. Został nim Marcin Żebrowski, 
dziś pracujący w stacji TVN. Tak duże zaintere-
sowanie sprawami ducha nie wzięło się z przy-
padku. Chodziło o... dystrybucję gazety, która 
odbywała się głównie w niedzielę po mszach. 
Problem bowiem pojawił się taki, że większość 
kiosków w niedzielę była po prostu zamknięta. 
Do współpracy „zaangażowani” zostali pro-
boszczowie poszczególnych parafii, którzy  
po kazaniach zachęcali gdynian do zakupu 
„Kuriera Gdyńskiego”. Przed kościołami stali 
gazeciarze, którzy sprzedawali niedzielne wyda-
nia. Trwało to wszystko kilka lat i jakoś się 
kręciło, jednak problemy z dystrybucją i nie-
zbyt zadowalająca sprzedaż skłoniły wydawcę 
do zaprzestania drukowania „Kuriera Gdyń-
skiego” w takim kształcie. I znowu nastąpiło 
kilka lat przerwy.

Tylko o Gdyni, nie tylko dla gdynian – „Kurier 
Gdyński” numer cztery
18 listopada 2015 roku ponownie światło 
dzienne ujrzał „Kurier Gdyński”, dedykowany 
mieszkańcom naszego miasta. Był to numer  
pilotażowy, który gdynianie otrzymali za darmo 
bezpośrednio do swoich domów. Zbiegł się  
w czasie z wyborami samorządowymi, stąd były 
one głównym tematem numeru, ale prosiliśmy 
też ludzi, by podpowiedzieli jak wydać miejskie 
miliony w ramach budżetu obywatelskiego, in-
formowaliśmy, że w Chyloni otwarto pierwszą 
w Gdyni świetlicę dla seniorów, nie zaniedby-
waliśmy spraw duchowych, pisząc o nowej erze 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
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Na spytki dotyczące szczegółów planów Arki Gdynia wyciągnęliśmy 
Michała Globisza.

Bezpłatny numer miał zachęcić gdynian do czytania nowej gazety, 
przeznaczonej specjalnie dla nich. Czy było to dobre posunięcie mar-
ketingowe? Z jednej strony gdynianie dość szybko dowiedzieli się  
o reaktywacji „Kuriera Gdyńskiego”, z drugiej jednak – byli zdziwie-
ni, że za kolejne numery muszą już płacić. Na zalanym bezpłatnymi 
gazetami gdyńskim rynku powodowało to na początku trochę zamie-
szania. Pilotażowy „Kurier” nie był miernikiem tego, czy gdynianie 
chcą czytać taką gazetę. Tak naprawdę czekaliśmy dopiero, jak sprze-
da się pierwszy numer w kioskach.

 Od 25 listopada w każdy wtorek gazeta zaczęła ukazywać się regu-
larnie co tydzień, pisząc o bolączkach, kłopotach, radościach miesz-
kańców Gdyni. Kosztowała 2,90 zł. Dlaczego we wtorek? Długo  
zastanawialiśmy się, który dzień tygodnia będzie tym najlepszym.  
W końcu tygodniki na ogół ukazują się w piątki. Padło jednak na wto-
rek – po pierwsze, by nie powtarzać już utartych wzorców, po drugie 
– dać czytelnikom świeże informacje o tym, co działo się w czasie 
weekendu, po trzecie – utrafić w potrzebę przeczytania czegoś  
świeżego, gdy przebrzmi już echo różnych piątkowych wydań.

Nasz wydawca, którym jest Grupa Polskapress, wynajął lokal użyt-
kowy na Wzgórzu św. Maksymiliana, przy ul. Świętojańskiej 139,  
w którym niegdyś mieścił się … sklep mięsny. Dla mnie siedziba  
nowej gazety okazała się swoistym deja vu. Na początku lat 90., gdy 
zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, która – jak się potem 
okazało – trwa całe życie, właśnie tuż obok – pod numerem 141 – 
otrzymaliśmy lokal dla gdyńskiego oddziału „Wieczoru Wybrzeża”. 
Przenieśliśmy się tam z ulicy Warszawskiej 42, gdzie od 1991 roku  
ta popularna popołudniówka miała pierwszą w historii Gdyni siedzibę.

Ale wróćmy do „Kuriera Gdyńskiego”. Lokal po „mięsnym” przy-
stosowaliśmy na potrzeby zupełnie innej działalności. Wyposażyliśmy 
go w komputery, biurka, dobrą sieć internetową i nastąpiło huczne 
otwarcie.

„Kurier” zatrudniał czwórkę dziennikarzy, w tym redaktor naczel-
ną, którą na początku została Aleksandra Dylejko. Na stałe pisała 
Ksenia Pisera, która „na widelec” brała głównie tematy społeczne, 
Szymon Zięba – młody reporter z tzw. „pazurem” oraz Patryk Kur-
kowski, który zajmował się sportem. Wszyscy nerwowo oczekiwali, 
czy w dobie internetu, wszechobecnych smartfonów, piętrzących się 
kolorowych tytułów w kioskach i ogólnego spadku czytelnictwa prasy 
papierowej reaktywowany po latach „Kurier Gdyński” znajdzie jeszcze 
dla siebie jakąkolwiek przestrzeń. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy zobaczyli-
śmy wyniki sprzedaży pierwszego, a potem kolejnych numerów.

Mieszkańcy chcą takiej gazety, jest im potrzebna! Więc zakasaliśmy 
rękawy i żwawo wzięliśmy się do roboty. Zdajemy sobie sprawę,  
że jako tygodnik, nie mamy szans konkurować z informacjami  
o najświeższych wydarzeniach, podawanymi przez internet i prasę  
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codzienną. Postawiliśmy więc na lokalność, czyli na dzielnice – to między innymi 
odróżnia nas od innych gazet wychodzących na rynku – bo nie można już być 
bliżej czytelnika, niż właśnie pisząc o problemach i radościach, których doświad-
cza blisko miejsca swojego zamieszkania. Postawiliśmy też na interwencje – stronę 
specjalną ukazującą się cyklicznie, która powstaje na podstawie listów, maili,  
telefonów, wizyt czytelników w redakcji. Postawiliśmy na ludzi, których losy, hob-
by, pomysły, problemy opisujemy regularnie. Nie zapomnieliśmy o duchowości 
gdynian – piszemy też o ich parafiach. Odcinamy się od jakiejkolwiek polityki.  
Na to, co robimy nie ma wpływu żadna władza, ani ta ogólnopolska, ani lokalna. 
Bacznie patrzymy na ręce urzędnikom, którzy gospodarują pieniędzmi mieszkań-
ców, co nie zawsze się tym pierwszym podoba. Gazeta ma swoich stałych czytel-
ników i spore grono prenumeratorów. Dzwonią, przychodzą i przysyłają maile. 
Dzielą się z nami problemami, kłopotami, radościami, często proszą o pomoc  
w załatwieniu jakiejś sprawy, polemizują z tekstami. 

A my stajemy na głowie, by im pomóc. Bo przecież po to jesteśmy!
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