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Wierzę mocno w potrzebę pism dla dzieci 
i młodzieży, ale takich pism, których współ-
pracownikami byłyby one same, pism, któ-
re by poruszały tematy ważne i ciekawe 
dla nich, nie tylko tygodników z bajkami 
i wierszykami. A co jest dla dzieci i mło-
dzieży ważne, one same muszą powiedzieć 
w swoich gazetach szkolnych.

Janusz Korczak1

Wstęp

Podjęte w tym artykule zagadnienie czasopism uczniowskich bardzo rzadko 
pojawia się jako problem badawczy zarówno na gruncie historii wychowania, 
pedagogiki, jak i prasoznawstwa. Badania nad tym zjawiskiem utrudnia przede 
wszystkim brak zachowanych egzemplarzy pism. Gazetki, których nakład nie 
przekracza zazwyczaj stu egzemplarzy, są w całości rozprowadzane wśród szkol-
nej lub lokalnej społeczności. Co więcej, uczniowie i nauczyciele nie mają zwy-
czaju tworzenia szkolnych archiwów redakcyjnych, dlatego słuszny wydaje się 
postulat Jolanty Dzieniakowskiej, proponującej wprowadzenie tzw. egzemplarza 
obowiązkowego. Wszystkie wydane numery czasopisma winny być dostarczane 
do biblioteki szkolnej, tam kompletowane i przechowywane jako kronika życia 
szkoły2. 

1  J. Korczak, O gazetce szkolnej. W: tegoż, Pisma wybrane. T. III. Warszawa 1985, s. 206.
2  J. Dzieniakowska, Pisma uczniowskie jako źródło informacji dla lokalnej społeczności szkol-

nej (komunikat). „Studia Kieleckie. Seria bibliologiczno-prasoznawcza” 2003, nr 3, s. 98.
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1. Nominacja do nagrody głównej w konkursie Szkolny Pulitzer 
dla gazetki szkolnej „Darguś” z 2008 r.

(http://szkola-dargobadz.webnode.com/news/dargus, 7.01.2010)

2. Dyplom dla najlepszej gazetki szkolnej 
w kategorii szkół podstawowych w 2008 r.

(http://sp2.fl esz.blog.onet.pl, 7.01.2010)

3. Wyróżnienie Super-Pulitzer 2009 dla magazynu „Zbliżenia”, 
redagowanego w VI LO w Szczecinie

(http://www.lo6.szczecin.pl/html/gazetka, 7.01.2010)
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Niewiele wiemy też o regionalnej prasie uczniowskiej. Jak dotąd, kwestia ta 
tylko raz doczekała się szczegółowego omówienia w pracy Tadeusza Białeckiego, 
poświęconej rozwojowi prasy na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945–19753. 

Głównym celem artykułu jest zatem dokonanie ogólnej charakterystyki 
szkolnych czasopism dzieci i młodzieży, wydawanych w województwie zachod-
niopomorskim. Przedmiotem analizy uczyniono zgromadzone w Książnicy Po-
morskiej gazetki z lat 1995–2009. Ta szczególna kolekcja dokumentów, ilustru-
jących życie szkolnej społeczności, z roku na rok powiększa się o nowe tytuły, 
przede wszystkim dzięki wieloletniej już współpracy z redakcją „Kuriera Szcze-
cińskiego”, która jest pomysłodawcą i organizatorem odbywającego się cyklicz-
nie konkursu pn. Szkolny Pulitzer4.

Pojęcie prasy szkolnej

Periodyki uczniowskie stanowią specyfi czną odmianę prasy. Cechują się nieregu-
larnością, krótkim żywotem i ulotnym charakterem. Julian Maślanka defi niuje je 
jako ogół gazet i czasopism adresowanych do młodszych odbiorców w wieku 14 
do 25 lat (od ukończenia szkoły podstawowej do uzyskania samodzielności życio-
wej) preferujących treści mogące zainteresować krąg odbiorców (rozrywkowe, 
popularnonaukowe, problemowe, omawiające kwestie młodzieżowe, poradnic-
two), wydawane przez związki i organizacje młodzieżowe bądź przez wyspecjali-
zowane instytucje wydawnicze, polityczne, społeczne, kulturalne, kościelne5. 

Defi nicja ta wymaga uwspółcześnienia i obniżenia cezury wiekowej re-
daktorów gazetek. Obecnie próby wydawnicze podejmowane są nawet przez 
uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, w wieku 7–9 lat. Działalność ta 
odbywa się co prawda przy większej pomocy osób dorosłych, nauczycieli, cza-
sem też rodziców, niemniej jednak spełnia w całości wymienione powyżej zało-
żenia. Ogólnie powiedzieć możemy, że czasopismo szkolne to gazetka wydawa-

3  T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975. Szczecin 1978.
4  Organizatorem konkursu, którego pierwsza edycja zakończyła się w 2002 r., są Zachodniopo-

morskie Kuratorium Oświaty i „Kurier Szczeciński”. Biorą w nim udział gazety szkolne przygo-
towywane w całości przez uczniów. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prasa 
szkolna szkół podstawowych, prasa szkolna gimnazjalna, prasa szkolna szkół ponadgimnazjalnych 
i najaktywniejszy dziennikarz gazety szkolnej. Nagrody przyznaje również Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla gazetek promujących tematykę eko-
logiczną. Przy ocenianiu i przyznawaniu nagród brane są pod uwagę takie kryteria, jak różnorod-
ność poruszanej tematyki, różnorodność form dziennikarskich zastosowanych w gazecie i strona 
edytorska pisma. 

5  Encyklopedia wiedzy o Prasie. Red. J. Maślanka. Wrocław 1976, s. 175.
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na przez uczniowski zespół redakcyjny dla uczniów i całej społeczności szkolnej, 
a nawet lokalnej6. 

Oprócz terminu „czasopisma uczniowskie” w literaturze przedmiotu za-
miennie stosuje się następujące określenia: „prasa uczniowska”, „czasopisma 
szkolne”, „gazetki szkolne”, „gazetki uczniowskie”, „prasa szkolna”. 

Rozwój czasopism szkolnych w dawnym województwie szczecińskim

W latach 1945–1975 w województwie szczecińskim ukazywało się co najmniej 
38 tytułów czasopism organizacji młodzieżowych, uczniowskich i studenckich7. 
Wśród nich najmniejszą liczebnie grupę (8 tytułów) stanowiły pisma wydawane 
przez organizacje młodzieżowe, takie jak Związek Harcerstwa Polskiego („Har-
cerska Straż nad Odrą”, „Nasze Tropy”), Związek Młodzieży Socjalistycznej 
(„Nasze Sprawy”, „Nurty”) czy placówki oświatowe, takie jak Pałac Młodzieży 
w Szczecinie („Biuletyn”, „Ekspres Radości”). Szczególny rozwój tych wydaw-
nictw przypadł na lata pięćdziesiąte XX w. Publikowano w nich artykuły o treści 
historycznej, wychowawczej oraz instrukcje i materiały pomocnicze do pracy 
drużyn harcerskich.

Oddzielną kategorię stanowią periodyki studenckie (12 tytułów), spośród 
których szczególne miejsce zajmuje „Akademik Szczeciński” – jednodniówka 
wydawana przez studentów Akademii Handlowej, pierwszej szkoły wyższej na 
terenie Pomorza Zachodniego. Ukazały się tylko dwa numery tego pisma (1947, 
1948), jednak ich wartość jest nieoceniona, ze względu na zamieszczone tu in-
formacje dotyczące życia naukowego środowiska studenckiego oraz biografi e 
wykładowców, organizujących struktury oświaty wyższej w Szczecinie8. 

Działalność wydawniczą prowadzili również uczniowie szkół średnich. Ta-
deusz Białecki dotarł do osiemnastu takich pism ze Szczecina, Pyrzyc, Nowo-
gardu, Gryfi na i Dębna. Na podstawie sporządzonych opisów bibliografi cznych 
wnioskujemy, że warunki sprzyjające rozwojowi aktywności dziennikarskiej 
uczniów istniały zwłaszcza w latach 1963–1975, aczkolwiek pierwsze próby po-
jawiają się już w 1946 r. Wtedy to w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla 
Dorosłych im. Marii Konopnickiej w Szczecinie ukazał się pierwszy numer jed-
nodniówki „Młoda Myśl”. Pismo to pełni dzisiaj funkcję dokumentu podobne-

6  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II. Red. T. Pilch. Warszawa 2003, s. 14.
7  T. Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego..., s. 175–189.
8  Tamże, s. 176.
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go do wymienionego wcześniej „Akademika Szczecińskiego” – jest jednym ze 
świadectw kształtowania się powojennych dziejów szkolnictwa w regionie9. 

W latach 1976–1990 nastąpił rozwój młodzieżowych organizacji opozycyj-
nych, takich jak Federacja Młodzieży Walczącej (FMW), Ruch Społeczeństwa 
Alternatywnego (RSA), Ruch Wolność i Pokój (WiP)10. Jedną z form ich działal-
ności było wydawanie niezależnej prasy, na której łamach ukazywały się artyku-
ły o charakterze społecznym, politycznym, historycznym i literackim11. 

Z analizy Jarosława Wąsowicza wynika, że szczecińskie pisma młodzie-
żowe tzw. drugiego obiegu redagowane były przede wszystkim przez członków 
FMW12. Największy rozkwit tego typu prasy szkolnej przypadł na rok 1989, kie-
dy to powstały: „Szydło” (I Liceum Ogólnokształcące), „Echo” (Liceum Porto-
we), „Gryfi a” oraz „Chaos” (Technikum Mechaniczno-Energetyczne) i „Smurf” 
(Zasadnicza Szkoła Poligrafi czna i Technikum Poligrafi czne). Większość z nich 
ukazywała się nieregularnie, w postaci słabo czytelnych kopii wykonanych przy 
użyciu powielacza. Autorzy nie bali się poruszać ważnych z punktu widzenia 
młodzieży problemów, takich jak wolność słowa, nauczanie prawdziwej histo-
rii, usunięcie języka rosyjskiego z programu nauczania, poszanowanie godności 
ucznia, wycofanie wojsk sowieckich z kraju13. Udział w tworzeniu gazety ozna-
czał próbę sprzeciwienia się rządzącej władzy i ideologii komunistycznej oraz 
aktywny udział w życiu społecznym i politycznym kraju, o czym świadczy słowo 
wstępne pierwszego numeru czasopisma „Gryps”: Pismo redagują ludzie, tacy 
jak wy, młodzi i zbuntowani przeciwko komunizmowi w Polsce. Komuniści [...] 
próbują na wszystkie sposoby osłabić ruchy niepodległościowe i demokratyczne. 
Nam młodym z dnia na dzień jest gorzej, brak perspektyw na przyszłość powo-
duje emigrację. My jednak nie załamujemy się, nie stoimy obok przypatrując się 
przemianom w Polsce14. 

9  Tamże, s. 184.
10  J. Wąsowicz, Wybrane formy działalności opozycyjnej młodzieży w latach 1981–1989. 

W: Młodzi lat osiemdziesiątych XX wieku w walce o wolność. Red. T. Kościelny. Szczecin 2003, 
s. 11. 

11  Drugi obieg wydawniczy. W: Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. II. Warszawa 1995, 
s. 124.

12  J. Wąsowicz, Prasa bezdebitowa Federacji Młodzieży Walczącej w regionie Pomorze 
Zachodnie – Szczecin w latach 1986–1989. W: Młodzi lat osiemdziesiątych..., s. 41–43.

13  „Smurf” 1989, nr 1, s. 1.
14  „Gryps” [b.r.], nr 1, s. 1.
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Naturalnie, przedstawiony powyżej wykaz pism szkolnych wymaga uzu-
pełnienia. Pomóc w tym może lektura wielu ukazujących się w ostatnich latach 
monografi i jubileuszowych, poświęconych poszczególnym szkołom wojewódz-
twa zachodniopomorskiego; nierzadko odnajdujemy tam adnotacje o próbach 
wydawniczych młodzieży15. I tak np. z rocznicowej publikacji wydanej z okazji 
60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie dowiadujemy się, że działały tam 
kółka redakcyjne takich pisemek szkolnych, jak „Bajery z naszej sfery”, „Echo” 
i „Słowa”. Z kolei monografi a ZSO w Kołobrzegu wymienia następujące tytuły: 
„Drzazga” (1971–1980), „Głos Samorządu Szkolnego”, „Albo”16.

Ponadto coraz więcej szkół promuje swoją placówkę poprzez strony World 
Wide Web i w ten sposób dociera do większej społeczności ze swoją ofertą edu-
kacyjną. W działach przybliżających historię i działalność instytucji można do-
szukać się wzmianek o powstających w szkole periodykach17 lub odnośniki do in-
ternetowych wydań gazetek (np. „Trzaski z Jaskini”, redagowane przez uczniów 
XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie18). 

Charakterystyka pism uczniowskich lat 1995–2009

Jak już zaznaczono we wstępie, badaniami objęto 95 tytułów gazetek szkolnych 
z lat 1995–2009 (tab. 1); niektóre z nich (24%) publikowane są również w In-
ternecie w formie wydań elektronicznych bądź dokumentów PDF (tab. 2). Na 
podstawie przebadanych tytułów można stwierdzić, że najwięcej z nich, bo aż 40, 
ukazało się w Szczecinie, po cztery w Kołobrzegu, Łobzie i Stargardzie Szcze-
cińskim, po trzy w Goleniowie i Kaliszu Pomorskim.

15  60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie: 1945–2005. Red. D. Sawicka. Dębno 2005, 
s. 61. 

16  Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Kołobrze-
gu 1945–2005. Red. J. Skorupiński. Kołobrzeg 2005, s. 19–112.

17  Zob. http://www.zschoszczno.pl/viewpage.php?page_id=3 (20.01.2010); http://osw-
swinoujscie.pl/index.php?go=gazetka; http://www.lo5.szczecin.pl/dzialy.php/id/111 (20.01.2010); 
http://www.lo7.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6 
(20.01.2010).

18  Zob. http://lo13.univ.szczecin.pl/aktualnosci/aktualnosci.php?t=wycieczki&p=tekst_k 
(20.01.2010).
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Tabela 1

Spis gazetek szkolnych zgromadzonych w Książnicy Pomorskiej

Lp. Tytuł gazetki Miejsce wydania Nazwa szkoły
1 2 3 4
1. APARACIK Szczecin SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących
2. BEZ CENZURY Szczecin XVI Liceum Ogólnokształcące
3. BEZ TYTUŁU Szczecin Gimnazjum nr 35
4. BEZ TYTUŁU Szczecin Szkoła Podstawowa nr 5
5. BUDA NA 6 Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 6 

im. J. Brzechwy
6. BUKOWE NOWINKI Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74
7. COPERNICUS Wałcz Zespół Szkół Miejskich nr 2, 

Gimnazjum nr 3
8. CZAS NA GIMNAZJUM Węgorzyno Gimnazjum im. Orła Białego
9. DARGUŚ Dargobądz Szkoła Podstawowa w Dargobądzu

10. DONOSICIEL Świdwin Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
im. S. Żeromskiego

11. DUET SZKOLNY Szczecin Gimnazjum nr 20
12. DUŻO TO MÓWI Szczecin Gimnazjum nr 3
13. DWUNASTKA Szczecin Gimnazjum nr 12
14. DZIEWIĄTE WROTA Szczecin IX Liceum Ogólnokształcące, 

Gimnazjum nr 42
15. ECHA SZKOŁY Resko Szkoła Podstawowa w Resku
16. ECHO REPUBLIKI Iwięcino Szkoła Podstawowa w Iwięcinie
17. EKOLOŻEK Kalisz Pomorski Gimnazjum Publiczne 

im. M. Skłodowskiej-Curie
18. EKO-OKO Łobez Liceum Ogólnokształcące w Łobzie
19. EKO-ŚWIAT Łobez Zespół Szkół im. T. Kościuszki
20. FLESZ Chojna Szkoła Podstawowa nr 2 

im. K. Makuszyńskiego
21. FUNKE Kalisz Pomorski Gimnazjum Publiczne 

im. Marii Skłodowskiej-Curie
22. GG 2 Wałcz Publiczne Gimnazjum nr 2 

im. R. Schumana
23. GIM PLUS Szczecin Gimnazjum nr 2
24. GIMNAZJAK Krzęcin Gimnazjum w Krzęcinie
25. GIMPRES Szczecin Gimnazjum nr 21
26. GIMZETKA Szczecin Gimnazjum nr 22
27. GIMZETKA Chociwel Gimnazjum im. Jana Pawła II
28. GŁOS BUDY Resko Gimnazjum w Resku
29. GŁOS JEDENASTKI Szczecin Szkoła Podstawowa nr 11 

im. UNICEF-u
30. GŁOS UCZNIA Stołeczna Szkoła Podstawowa w Stołecznej
31. H-CHA Karsko Szkoła Podstawowa 

im. H.Ch. Andersena
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1 2 3 4
32. HUMANEK Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74
33. JEŻ Nowogard Prywatne Publiczne Liceum 

dla Dorosłych
34. KAPSEL Szczecin Szkoła Podstawowa nr 56 

im. kpt. ż.w. K. Maciejewicza
35. KIESZEŃ Szczecin Szkoła Podstawowa nr 5 

im. H. Sienkiewicza
36. KLEKSIK Ińsko Szkoła Podstawowa 

im. K. Baczyńskiego
37. KONTRAST Kalisz Pomorski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Pamięci Ofi ar Terroryzmu 
z 11 września 2001 r.

38. KOSZAŁEK Szczecin Szkoła Podstawowa nr 74
39. KURIER-EK FESTIWALOWY Szczecin Zespół Szkół Muzycznych 

im. F. Nowowiejskiego
40. LOELA Szczecinek I Liceum Ogólnokształcące 

im. Księżnej Elżbiety
41. LUSTRO Szczecin IV Liceum Ogólnokształcące
42. LUZAK Szczecin Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego
43. LUZIK Szczecin SOSW nr 2
44. ŁOMOT Kołobrzeg Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
45. MANIAK Szczecin Zespół Szkół nr 5
46. MARYSIEŃKA Iwin Szkoła Podstawowa 

im. M. Konopnickiej
47. MIXER Mirosławiec Gimnazjum w Mirosławcu
48. NA FALI Gryfi no Szkoła Podstawowa nr 2 

im. kpt. ż.w. M. Stankiewicza
49. NA KAŻDY TEMAT Szczecin Gimnazjum nr 8
50. NASZA BUDA Szczecin Prywatna Szkoła Podstawowa 

„Słoneczna”
51. NASZE ŚMIECI Szczecin Szkoła Podstawowa nr 68

52. NIETOPEREK Kołobrzeg Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Jana Pawła II

53. NIUSY Goleniów Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
I Liceum Ogólnokształcące

54. NOWINKI Kołbacz Szkoła Podstawowa w Kołbaczu
55. O-LEVUS Szczecin Zespół Szkół nr 5 im. J. Wybickiego
56. ÓCZNIAK Szczecin Gimnazjum nr 7
57. ÓSMY CUD SZKOŁY Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 8
58. PISANIE NA KOLANIE Radowo Małe Zespół Szkół Publicznych
59. PO DZWONKU Szczecin Gimnazjum nr 6
60. POMIDORÓWKA Szczecin Zespół Szkół Ogrodniczych
61. POWIATOWE WARSZTATY 

DZIENNIKARSKIE
Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 6

im. J. Brzechwy
62. PRYMUSIK Goleniów Gimnazjum nr 1 

im. Noblistów Polskich
63. QUO VADIS Siemyśl Zespół Szkół im. Noblistów Polskich
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1 2 3 4
64. RZECZPOSPOLITA 

UCZNIOWSKA
Trzebiatów Szkoła Podstawowa 

im. I Armii Wojska Polskiego
65. SŁONECZNIK Szczecin Szkoła Podstawowa Towarzystwa 

Salezjańskiego
66. STÓWKA Szczecin Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 

i Gimnazjum S.T.O. 
im. Noblistów Polskich

67. STREFA 28 Szczecin Gimnazjum nr 28
68. SUPER 9 Szczecin Szkoła Podstawowa nr 9
69. SZ.O.K SZKOLNE OKO KU-

RIERSKIE
Choszczno Zespół Szkół nr 1

70. SZALONA SZKOŁA Karsko Gimnazjum im. Jana Pawła II
71. SZKOLNA CHOCHLA Mirosławiec Szkoła Podstawowa w Mirosławcu
72. SZKOLNE ECHO Świnoujście Szkoła Podstawowa nr 2 

im. mjr. H. Sucharskiego
73. SZKOLNE KLIMATY Kołobrzeg Zespół Szkół nr 2 im. J. Wybickiego
74. SZKOLNE WIEŚCI Choszczno Szkoła Podstawowa nr 1
75. SZKOŁA ÓCZY Szczecin Gimnazjum nr 23 

im. prof. M. Jasnowskiego
76. SZPILA Goleniów Zespół Szkół Zawodowych
77. SZTUBAK Stargard Szczeciński Szkoła Podstawowa nr 2
78. SZTUBAK Łobez Szkoła Podstawowa nr 1 

im. M. Skłodowskiej-Curie
79. SZUM Mielno Gimnazjum im. M. Kotańskiego
80. TAK-SÓWKA Szczecin Szkoła Podstawowa TAK
81. TOP JUNIOR Dolice Szkoła Podstawowa w Dolicach
82. TYTUŁ Koszalin gazeta międzyszkolna
83. WESOŁA SIÓDEMKA Szczecin Szkoła Podstawowa nr 7
84. WESOŁA TRÓJKA Kołobrzeg Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Marynarzy Polskich
85. WIADOMOŚCI Z GIMBUDY Marianowo Publiczne Gimnazjum 

im. ks. J. Twardowskiego
86. WIEŚCI SZKOLNE I NIE 

TYLKO
Pęzino Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika
87. WIEŚCI Z CZTERNASTKI Szczecin Szkoła Podstawowa nr 14 

im. Związków Zawodowych
88. WILCZKI MORSKIE Szczecin Szkoła Podstawowa nr 56 

im. kpt. ż.w. K. Maciejewicza
89. WIÓRY Chojna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek
90. ZA BRAMKĄ Myślibórz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 im. Noblistów Polskich
91. ZBLIŻENIA Szczecin VI Liceum Ogólnokształcące
92. ZIELONY FRONT Łobez Zespół Szkół Gimnazjalnych
93. ŻACZEK Dobrzany Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
94. ŻARÓWA Szczecin Gimnazjum nr 24
95. ŻELUŚ Drzonowo Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego
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Tabela 2

Wykaz pism szkolnych dostępnych poprzez strony WWW

Tytuł gazetki Adres WWW
APARACIK http://www.slaboslyszacy.ovh.org/aparacik.htm
DUŻO TO MÓWI http://www.gim3.pl
FLESZ http://sp2fl esz.blog.onet.pl
GG 2 http://g2.i365.pl/serwisy/index.php?page=gazetka-internetowa
GIMPRES http://www.gim21szczecin.neostrada.pl/Gimnazjum_21/Gazetka.html
GŁOS BUDY http://gimresko.prv.pl
KAPSEL http://gazetkanafali.republika.pl

KONTRAST http://www.james.vel.pl/index.php?option=com_content&task=section&i-
d=10&Itemid=95

LOELA http://www.lo.szczecinek.pl/celka/index.html
LUZIK http://www.sosw.szczecin.pl/gazetkaluzik.html
NASZE ŚMIECI http://sp68.neostrada.pl
NOWINKI http://www.zs-kolbacz.oswiata.org.pl/nowiny.htm
O-LEVUS http://olevus.w.interia.pl/redakcja.html
POMIDORÓWKA http://www.zsogr.edu.pl/pomidorowka_gazetka/zespol_redakcyjny.htm
QUO VADIS http://www.szkola.siemysl.pl/materialy/gazsz.pdf
STÓWKA http://www.sto.home.pl/s_gim/stowa/witamy.html
SZKOLNE 
KLIMATY

http://www.gimnazjum2.org

SZKOLNE 
WIEŚCI

http://sp1.choszczno.edu.pl/articles.php?cat_id=17

SZTUBAK http://zso.stargard.pl/index.php?option=com_content&task=category-
&sectionid=
11&id=51&Itemid=37

TYTUŁ http://www.liceumdubois.pl/rodzice_uczniowie/gazetka_szkolna_-_
tytu%C5%82.html 

WESOŁA 
SIÓDEMKA

http://www.sp7.szczecin.pl

WIÓRY http://www.zsp1chojna.pl/wiory.html
ZBLIŻENIA http://www.lo6.szczecin.pl/gazetka

Dominującym terenem, na którym powstaje prasa uczniowska, są szkoły 
podstawowe (41%), gimnazja (32%), szkoły średnie ogólnokształcące i zawo-
dowe (21%). Osobno potraktowano gazetki tworzone przez zespoły szkół (4%) 
i gazetki specjalne (2%), wydawane przy okazji cyklicznych imprez (Powiatowe 
Warsztaty Dziennikarskie w Stargardzie Szczecińskim, Festiwal Muzyki Dawnej 
w Szczecinie). 

Skład osobowy grona redakcyjnego zmienia się praktycznie z każdym ro-
kiem szkolnym, niekiedy nawet z każdym numerem gazetki. Najczęściej wcho-
dzą do niego uczniowie z najstarszych klas danej szkoły, uczestniczący w polo-



99Prasa szkolna uczniów...

nistycznych, dziennikarskich lub przyrodniczych („Zielony Front”, „Eko-Oko”) 
kołach zainteresowań. Niekiedy organem prowadzącym pisemko jest samorząd 
uczniowski („Głos Ucznia”, „O-Levus”). W wypadku najmłodszych uczniów 
w pracach redakcyjnych bierze udział cała klasa („Bukowe Nowinki”, „Wilczki 
Morskie”, „Koszałek”). Autorami artykułów bywają również absolwenci szkoły, 
rodzice i nauczyciele. Najmniejszy zespół redakcyjny liczy dwie osoby („Nasze 
Śmieci”), najliczniejszy 33 osoby („Wióry”), najczęściej zaś oscyluje między 11 
a 20 osobami (35% przypadków). W 44% tytułów wyodrębniono w strukturze 
redakcji redaktora naczelnego, jego zastępcę i redaktorów odpowiedzialnych za 
poszczególne działy tematyczne. Przy 17% gazetek nie udało się ustalić składu 
liczbowego redakcji, ze względu na brak stopki redakcyjnej.

Każda redakcja ma od jednego do trzech opiekunów, często inicjatorów 
i animatorów pisma, wyłonionych spośród kadry pedagogicznej, którzy są od-
powiedzialni przed władzami szkoły za zawartość treściową pisma. Najczęściej 
są to nauczyciele języka polskiego, historii, matematyki, techniki, informatyki, 
biologii i bibliotekarze. 

Zaznaczono już wcześniej, że jedną z charakterystycznych cech czasopism 
uczniowskich jest ich krótkotrwały żywot. Z braku odpowiedniej liczby egzem-
plarzy oraz wskutek niepełnych informacji zawartych w winiecie bardzo trudno 
określić, od jak dawna istnieje dany tytuł, z jaką częstotliwością się ukazuje i czy 
działalność wydawnicza jest kontynuowana. Niemniej jednak udało się ustalić, że 
spośród zgromadzonych periodyków najdłuższym żywotem cechuje się „Szkol-
na Chochla”, której pierwszy numer ukazał się w roku szkolnym 1991/1992. Od 
1993 r. ukazują się „Wióry” i „Głos Budy” (najpierw w szkole podstawowej, 
następnie w gimnazjum), a od 1994 r. – „Tytuł”, międzyszkolna gazeta z Kosza-
lina. 

Zachodniopomorskie czasopisma uczniowskie ukazują się najczęściej jako 
miesięczniki (36%), dwumiesięczniki (11%) lub kwartalniki (4%). Część pism 
nawet już w swojej nazwie deklaruje się jako „nieregularnik” (25%). W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę na sposób foliowania kolejnych egzemplarzy pism 
w obrębie roku. W przeciwieństwie do prasy dla dzieci i dorosłych, gdzie nu-
meracja zgodna jest z kalendarzem juliańsko-gregoriańskim, w prasie szkolnej 
mamy do czynienia z numeracją rozpoczynającą się na jesieni i kończącą u progu 
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lata. Wszystkie opisywane wydarzenia pozostają więc w nierozerwalnym związ-
ku z kalendarzem naturalnym i następującymi po sobie kolejno porami roku19.

Nakłady czasopism, zależne od środków fi nansowych danego periodyku 
i od zainteresowania wśród grupy odbiorców, są zazwyczaj niewielkie i wahają 
się od trzydziestu („Eko Świat”) do dwustu („Lustro”) egzemplarzy. Aż w 84% 
wypadków nie ustalono wysokości nakładu. 

Gazetki szkolne wydawane są w formacie A4 (49%) lub A5 (38%). Wyjątek 
w zgromadzonej grupie stanowi „O-Levus”, ukazujący się w postaci „kieszonko-
wej” (A6). Niekiedy redakcja decyduje się na wydawanie gazetki jednocześnie 
w dwóch formatach („Lustro”), pozwalając tym samym czytelnikowi na wybór 
najbardziej odpowiadającej mu wersji.

Dużego zróżnicowania możemy się dopatrzyć także pod względem objęto-
ści. Niepokaźne, bo liczące zaledwie cztery strony, są „Kurier-ek Festiwalowy”, 
„H-Cha”, „Flesz” i „Buda na 6”; najobszerniejszy jest „Quo vadis” (50 stron). 
Charakterystyczną cechą jest również brak stałej liczby stron w poszczególnych 
numerach, co może świadczyć o braku odpowiedniego materiału do druku – np. 
„Maniak” (24–46 stron), „Kleksik” (8–20 stron).

Coraz częściej przy tworzeniu gazetek szkolnych wykorzystuje się progra-
my komputerowe, zwłaszcza Microsoft Word i Microsoft Publisher. Tylko jedna 
spośród zgromadzonych gazetek („Bez tytułu”) była wykonana ręcznie, a następ-
nie powielona kserografi cznie. 

W zależności od możliwości technicznych i środków fi nansowych, jaki-
mi dysponuje komitet redakcyjny, gazetki są drukowane (39%) lub kserowane 
(60%). Te same warunki wpływają na szatę grafi czną pism – tylko 31% zawiera 
kolorowe ilustracje. Mimo to młodzi dziennikarze starają się przykuć uwagę czy-
telnika estetyczną, kolorową okładką (60%). Sporadycznie drukowanie czasopi-
sma zleca się specjalistycznej fi rmie („Tytuł”, „Zbliżenia”).

Treść pisma wzbogacana jest fotografi ami, komputerową grafi ką i własno-
ręcznymi rysunkami uczniów. Najwięcej ilustracji zawierają pisemka dla naj-
młodszych – część rysunków zamieszcza się w postaci konturowej, aby uczeń 
pokolorował je według własnego pomysłu.

Ceny czasopism były zróżnicowane, wahały się od 20 gr („Głos Budy”) do 
3 zł („Zbliżenia”), a na ich wysokość składały się takie czynniki, jak sposób po-

19  I. Konopnicka, Czasopisma tworzone przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Transfor-
macja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Red. T. Lewowicki. Kraków 2004, s. 190–191.
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wielania, barwa i urozmaicenie szaty grafi cznej, jakość wykorzystanego papieru 
oraz wysokość nakładu. 

Czasopisma szkolne są zarówno atrakcyjną formą kształcenia, jak i spe-
cyfi czną odmianą komunikacji pomiędzy rówieśnikami oraz między uczniami 
i nauczycielami20. Zakres poruszanej w nich tematyki zależny jest najczęściej 
od typu szkoły, zainteresowań młodzieży, pomysłowości w redagowaniu i ja-
kości współpracy ze środowiskiem21. Pisma uczniowskie pełnią przede wszyst-
kim funkcję informacyjną w środowisku i nie bez powodu określane są mianem 
„zwierciadeł życia szkolnego”22. W takich rubrykach, jak Szkolne aktualności, 
Z życia szkoły, Szkolny serwis informacyjny, zgromadzono najważniejsze wia-
domości dotyczące organizacji roku szkolnego. Znajdziemy tu więc informacje 
o działalności kół zainteresowań, apelach, uroczystościach, wystawach, przed-
stawieniach szkolnych, akcjach charytatywnych oraz sprawozdania z wycieczek 
szkolnych. Ważne miejsce w każdym pisemku zajmują kolumny przybliżające 
działalność samorządu uczniowskiego (Co słychać w Samorządzie). Tematyka 
ta dominuje we wszystkich wymienionych czasopismach, bez względu na rodzaj 
szkół, w jakich się ukazują. Jolanta Dzieniakowska ocenia, że jest to dział wyraź-
nie autorski, ponieważ zawiera teksty samodzielnie redagowane przez uczniów, 
podczas gdy pozostałe treści są często kompilacją informacji z innych źródeł23. 

Ponad połowa (55%) przebadanych periodyków szkolnych zawiera wywia-
dy, dzięki którym poznajemy zainteresowania, marzenia, sukcesy, plany i opinie 
o szkole – nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły. Niestety, na zadawane 
szablonowo pytania udzielane są przewidywalne odpowiedzi. Tylko nieliczni re-
daktorzy (3%) przeprowadzili wywiady z osobami spoza środowiska szkolnego: 
Kirą Gałczyńską, Janem Tomaszewskim, Magdaleną Środą czy Andrzejem Waj-
dą. 

Jeśli chodzi o charakterystykę geografi czną, historyczną, kulturową i et-
niczną najbliższego środowiska, gazetki uczniowskie w 51% przypadków są na-
rzędziem wspierającym edukację regionalną w szkole. W takich rubrykach, jak 
Poznaj swój region, popularyzuje się wiedzę o najważniejszych wydarzeniach 

20  M. Ćwiklińska-Bukowska, Funkcje i zadania gazetki szkolnej dla najmłodszych (uczniów 
klas I–III). Awans.net Internetowy Serwis Oświatowy, http://www.awans.net/strony/nauczanie_
poczatkowe/cwiklinska/cwiklinska1.html (16.11.2009).

21  S. Tubek, Rola szkolnych czasopism. „Nasza Szkoła” 1998, nr 9, s. 60.
22  I. Socha, Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918–1930. Katowice 1986, s. 97.
23  J. Dzieniakowska, Pisma uczniowskie..., s. 99.
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z historii miejscowości, w której znajduje się szkoła, walorach przyrodniczych 
i krajoznawczych okolicy, kultywowanych tradycjach i obyczajach, jak również 
przybliża się działalność instytucji współpracujących ze szkołą: domów kultury 
i świetlic środowiskowych. Równie ważne miejsce zajmuje edukacja europej-
ska. Tematyka ta była obecna zwłaszcza w okresie kandydowania Polski do Unii 
Europejskiej.

Treści zamieszczane w periodykach szkolnych wpływają również na pod-
niesienie świadomości ekologicznej młodzieży. 24% przebadanych czasopism 
propaguje zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, uświadamia rolę, 
jaką odgrywa jednostka w jego ochronie, namawia do uczestniczenia w akcjach 
Sprzątanie Świata, Tydzień Ziemi i upowszechnia wiedzę o przyrodzie. Takie 
tytuły, jak „Ekolożek”, „Eko-Świat”, „Nietoperek” czy „Zielony Front”, w cało-
ści poświęcone są tej problematyce.

Pisma szkolne wspierają ponadto działania profi laktyczne i prozdrowot-
ne (26% tytułów), wskazując negatywne skutki nie tylko palenia tytoniu, picia 
alkoholu czy zażywania środków odurzających, ale także nadmiernego stosowa-
nia leków przeciwbólowych i wreszcie uzależnienia od komputera, Internetu i te-
lefonu komórkowego. Młodzież angażowana jest do udziału w takich projektach, 
jak „Alkohol kradnie wolność”, „Rzuć palenie!” lub „Olimpiada wiedzy o AIDS 
i narkomanii”. Propagowane są zarówno zdrowy styl życia, uprawianie sportu, 
racjonalne odżywianie, jak i dbałość o higienę psychiczną. 

Młodym redaktorom nieobca jest również problematyka społeczna, poja-
wiająca się w 22% przebadanych czasopism uczniowskich, zwłaszcza w tych, 
które powstają w szkołach ponadgimnazjalnych. Najczęściej spotykanymi gatun-
kami dziennikarskimi są tu artykuły, eseje i felietony poświęcone takim zagad-
nieniom, jak prawa dziecka, prawo do eutanazji, terror, solidarność, bezdomność, 
niepełnosprawność, subkultury młodzieżowe, sekty, bulimia, anoreksja, narko-
mania, alkoholizm.

Prasa szkolna pełni ponadto rolę kulturotwórczą – donosi o premierach mu-
zycznych, kinowych, publikuje recenzje przedstawień teatralnych, wystaw i ksią-
żek. Tematyka ta była obecna w 54% przebadanych czasopism. Jest to również 
miejsce pierwszych debiutów literackich młodzieży. Na łamach 57% wymienio-
nych gazetek starsi uczniowie prezentują własne wiersze i opowiadania (Miłośni-
cy Euterpe, Skrzydlate słowa, Poetycka zatoczka), młodsi zaś – prace plastyczne. 
Na szczególną uwagę zasługują wydawane przez trzebiatowską „Rzeczpospolitą 
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Uczniowską” specjalne tematyczne broszury z poezją: Kochanej Mamie, Wiersze 
o Ojczyźnie, Słowem i obrazem.

Na koniec wspomnieć trzeba o rozrywkowej funkcji pisemek uczniowskich. 
Ciekawostki ze świata przyrody, informatyki, motoryzacji oraz krzyżówki, rebu-
sy, zagadki logiczne, psychozabawy, horoskopy – pojawiają się w 59% analizo-
wanych tytułów.

Wiele korzyści przynosi nie tylko samo czytanie szkolnych magazynów, 
ale i aktywne współuczestnictwo w ich przygotowaniu. Uwagę na to zwrócił już 
w pierwszej połowie XX w. Celestyn Freinet, twórca „francuskiej szkoły no-
woczesnej”, według którego gazetka kreowana przez dzieci daje im okazję do 
swobodnej ekspresji słownej oraz jest skutecznym i nowoczesnym środkiem 
kształcenia. Podobne poglądy prezentował Janusz Korczak w broszurze O ga-
zetce szkolnej24. Młodzi ludzie uczestniczący w pracach redakcyjnych nabywają 
wielu cennych umiejętności przydatnych w życiu, takich jak planowanie i orga-
nizowanie pracy, wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, efek-
tywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 
posługiwanie się technologią informacyjną oraz komunikowanie się w różnych 
sytuacjach25. 

DIE SCHüLERPRESSE IN DER WOJEWODSCHAFT WESTPOMMERN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Schülerzeitungen haben in Polen eine lange Tradition und reiche Geschich-
te. Es muss aber  angemerkt werden, dass solche Faktoren, wie Unregelmäßigkeit und 
niedrige Aufl agenzahl Untersuchungen dieses Problems behindern. Dieser Artikel betrifft 
nur einige Aspekte der Medien, die von Jugendlichen erstellt werden. Die Pommersche 
Bibliothek hat in ihren Beständen fast hundert Titel von Schülerzeitungen aus den Jahren 
1995–2009. Die Jugendpresse stellt das Schulleben in Stettin und in der Wojewodschaft 
Westpommern dar. Sie zeigt auch, was Schüler und Schülerinnen interessiert, sie zur 
geistigen Auseinandersetzung anregt und zur Stellungnahme herausfordert. Die Schüler-
zeitungen erscheinen in der Regel monatlich, manchmal helfen dabei Lehrer und Eltern. 
Viele Jugendliche fi nden redaktionelle Arbeit sehr attraktiv. Diese Aktivität ist nicht nur 

24  J. Korczak, O gazetce szkolnej..., s. 206–222.
25  K. Gierszal, G. Miętus, U. Puchalska, Warto stworzyć koło dziennikarskie. „Nowa Polszczy-

zna” 2001, nr 4, s. 32.
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ein Bestandteil des Schulprogramms, sondern fördert auch mehrere persönliche, fach-
liche und soziale Kompetenzen, wie z. B. Zuverlässigkeit, Ausdauer, Sorgfalt,  Gewis-
senhaftigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Fähigkeit zur Kritik und Selbstkritik, Verantwor-
tungsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Medienkompetenz, Flexibilität, Kreativität, 
Höfl ichkeit,  Toleranz und Kooperationsfähigkeit.

Übersetzt von Izabela Strzelecka


