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Niemniej jednak bĊdą rozczarowani ci, którzy
bardzo chcą wiedzieü, czy „wysoka frekwencja” oznacza 40, 65 czy 80 procent.
Nie ma teĪ odniesieĔ do sytuacji rynkowej.
We wstĊpie autorka deklaruje: „Nie pytam o to,
kto jest nadawcą, lecz o to, jak nadawca jawi
siĊ w tekstach, jak siebie prezentuje, jaką przypisuje sobie komunikacyjną rolĊ” (s. 10), pozostawiając miejsce dla interpretacji motywów
dziaáaĔ poszczególnych podmiotów, a takĪe
dla badaĔ porównawczych (np. strategii wykorzystywanych przez bezpoĞrednich rywali).
Nie ulega bowiem wątpliwoĞci, Īe stosowane
zabiegi są nierzadko motywowane marketingowo: to konsekwencje przynaleĪnoĞci do okreĞlonej grupy medialnej, pozycji wydawcy i tytuáu na rynku prasowym (a zwáaszcza w swoim
segmencie rynku). Wiele dziaáaĔ to reakcja na
poczynania rywali – korzystne moĪe byü odróĪnienie siĊ stylistyczne i genologiczne od oferty

konkurencji, ale takĪe naĞladowanie modnych,
przykuwających uwagĊ chwytów.
***
Reasumując: RozáoĪone gazety przekonują, Īe
dyskurs prasowy jest Īywy i wart reßeksji nad
rozmaitymi przemianami gatunkowymi i stylistycznymi oraz ich przyczynami (otwarcie siĊ
na czytelnika, rywalizacja z konkurencją czy
szukanie ratunku przed Ğmiercią?). Jako caáoĞü
tom ukazuje naukową wĊdrówkĊ autorki Gatunków prasowych oraz Gáosów z teraĨniejszoĞci,
a przede wszystkim obraz i ewolucjĊ indywidualnej (w najwyĪszym stopniu – bo rozpoznawalnej),
spójnej, funkcjonalnej koncepcji badawczej oraz
przykáady jej praktycznego zastosowania. KaĪdy
z artykuáów moĪe staü siĊ znakomitą inspiracją
(terminologiczną, metodologiczną, materiaáową)
do wáasnych badaĔ, nie tylko prasy papierowej.
Krzysztof Kaszewski
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ie ulega wątpliwoĞci, Īe dynamiczny rozwój iloĞciowy i jakoĞciowy prasy lokalnej i Ğrodowiskowej po roku 1989 przekáada siĊ
na coraz wiĊksze – mierzone liczbą publikacji
i badaĔ empirycznych – naukowe zainteresowanie tymi grupami pism. Warto jednak zauwaĪyü, Īe jeĞli w przypadku prasy lokalnej jest ono
bardzo szybkie, to w przypadku pism Ğrodowiskowych – znacznie wolniejsze. Dobrym tego
przykáadem jest prasa szkolna (zwana teĪ pra-
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są uczniowską), mająca w naszym kraju dáugą
i bogatą historiĊ, której początki siĊgają I poáowy XIX w. (za pierwsze pismo szkolne uznaje
siĊ „Tygodnik Literacki”, wydawany w 1821 r.
w jednym z warszawskich gimnazjów).
Na dotychczasową, iloĞciowo doĞü obszerną
literaturĊ przedmiotu dotyczącą prasy uczniowskiej skáadają siĊ gáównie róĪnej wielkoĞci
(i wartoĞci) teksty o charakterze przyczynkarskim zamieszczane w czasopismach nauko-
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wych, m.in. pedagogicznych, kulturoznawczych, socjologicznych, bibliotekoznawczych,
medioznawczych, jĊzykoznawczych itp. oraz
rozdziaáy lub osobne czĊĞci w ksiąĪkach poĞwiĊconych prasie lokalnej bądĨ Ğrodowiskowej. Natomiast publikacji zwartych, w caáoĞci
i wyáącznie poĞwiĊconych pismom szkolnym,
jest niewiele.
W tym kontekĞcie naleĪy oceniaü ksiąĪkĊ
Pauliny Olechowskiej, znanej z wczeĞniejszych
publikacji na temat zachodniopomorskiej prasy lokalnej, w tym zwáaszcza prasy szkolnej1.
Publikacja – jak podano we wstĊpie – jest nie
tylko „pokáosiem zawodowych zainteresowaĔ autorki” – adiunkta w Zakáadzie Mediów
i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu SzczeciĔskiego,
ale takĪe rezultatem kilkuletniego programu
badawczego obejmującego media lokalne z obszaru województwa zachodniopomorskiego,
realizowanego przez pracowników WyĪszej
Szkoáy Humanistycznej TWP w Szczecinie
oraz Uniwersytetu SzczeciĔskiego.
Omawianą ksiąĪkĊ oceniam pozytywnie,
caákowicie zgadzając siĊ z opinią dr hab. prof.
UW Roberta CieĞlaka – autora recenzji wydawniczej, której fragmenty umieszczono na
okáadce. UwaĪam ją zresztą za najlepszą, merytoryczną rekomendacjĊ, w której wskazano
kilka walorów ksiąĪki Olechowskiej, determinujących jej naukową i praktyczną wartoĞü. Recenzent zauwaĪa, Īe godny podkreĞlenia jest juĪ
sam wybór tematu, który w literaturze przedmiotu jest – jego zdaniem – traktowany jako
maáo waĪny, bo bĊdący „tym wycinkiem pola
komunikacji medialnej, który zazwyczaj traktuje siĊ z przymruĪeniem oka, w sposób zupeánie
nieuzasadniony jako przykáad prasy o mniej
istotnym zasiĊgu, a niekiedy nawet báĊdnie
uznaje za systemowo marginalny”. Od siebie
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dodam, Īe takie podejĞcie do prasy uczniowskiej panowaáo do 1989 r. i zmieniáo siĊ wraz
z wprowadzeniem systemu rejestracyjnego,
likwidacją prewencyjnej cenzury paĔstwowo-partyjnej oraz uwolnieniem systemu prasowego od wszechwáadnego dysponenta politycznego. A przede wszystkim – w związku z Īywioáowym i lawinowym rozwojem tej kategorii prasy. Inaczej mówiąc, od roku 1990 prasa szkolna
przestaáa byü – moim zdaniem – egzotycznym
marginesem systemu prasowego, stając siĊ samoistną czĊĞcią skáadową tego systemu oraz
waĪnym elementem procesu ksztaácenia na
poziomie gimnazjalnym i Ğrednim. Dobitnie
Ğwiadczą o tym lata publikacji zdecydowanej
wiĊkszoĞci pozycji bibliograÞcznych zebranych
przez autorkĊ omawianej ksiąĪki. Olechowska
podkreĞla zresztą we wstĊpie – uzasadniając
wybór tematu i sposób jego ujĊcia – Īe obecnie
prasa szkolna jest „szczególnie interesującym
elementem komunikowania lokalnego”, a o jej
rosnącej roli najlepiej Ğwiadczy, Īe „liczba pism
szkolnych wzrasta, roĞnie ich poziom, nie są to
juĪ tylko drukowane na powielaczu pisma –
szkolne redakcje coraz czĊĞciej korzystają z fachowych programów edytorskich. Coraz wiĊcej
jest ich dostĊpnych w formie elektronicznej, co
zdecydowanie zwiĊksza zakres ich oddziaáywania. Pisma te peánią wiele funkcji spoáecznych,
a podejmowana na ich áamach tematyka coraz
czĊĞciej wybiega poza szkolne mury, stając siĊ
Ğwiadectwem twórczego i krytycznego myĞlenia máodego pokolenia”.
Na strukturĊ omawianej ksiąĪki skáada siĊ
– oprócz wstĊpu, zakoĔczenia, aneksu i bibliograÞi – szeĞü rozdziaáów, których zakres merytoryczny i kolejnoĞü nie budzą wątpliwoĞci.
W kaĪdym z nich zostaáa przedstawiona odrĊbna grupa problemów, traktowanych przez autorkĊ jako najwaĪniejsze dla caáoĞciowej cha-

W „Studiach Medioznawczych” (nr 3/2015) zostaá opublikowany artykuá P. Olechowskiej pt. Prasa szkolna
– deÞnicja, cechy, funkcje. Studium przypadków województwa zachodniopomorskiego (s. 117–128).
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rakterystyki tej kategorii pism. W niektórych
rozdziaáach zastosowano teĪ – jako dodatkowe
– kryterium chronologiczne.
W stosunkowo krótkim rozdziale pierwszym (pt. Zarys historii prasy szkolnej w Polsce w XX i XXI wieku) zostaáy wydzielone trzy
podrozdziaáy, obejmujące kolejne etapy historii
tej prasy: najpierw okres miĊdzywojenny (1918–
1939), potem lata II wojny Ğwiatowej i PRL
(1939–1989), wreszcie – okres transformacji
po roku 1989. Lektura ich treĞci wywoáuje poczucie pewnego niedosytu: autorka poprzestaje
bowiem na bardzo ogólnej charakterystyce prasy
uczniowskiej w poszczególnych okresach, unikając – choüby dla przykáadu – gáĊbszej analizy
jakichĞ konkretnych i waĪnych kwestii szczegóáowych. Do takich zaliczyábym – wskazujĊ
przykáadowo – interesujący wniosek dotyczący
okresu miĊdzywojennego, Īe „máodzi publicyĞci
pism szkolnych i máodzieĪowych stanowili póĨniej zasadniczy trzon kierowniczo-organizacyjny
róĪnych partii, zostawali znaczącymi pisarzami,
twórcami i ludĨmi nauki”, który zostaá zilustrowany zaledwie dwoma nazwiskami: Gustawa
Herlinga-GrudziĔskiego i Janusza Korczaka.
Uzupeánieniem powyĪszych rozwaĪaĔ jest
– przedstawiona w formie osobnego podrozdziaáu pt. SzczeciĔska prasa szkolna – dawniej
i wspóáczeĞnie – charakterystyka „najstarszej
[tj. wydawanej po roku 1945 – WS], zachowanej w Czytelni Pomorzoznawczej, szczeciĔskiej
prasy szkolnej”, przedstawiona na podstawie
dwóch wczeĞniejszych publikacji (autorstwa
Tadeusza Biaáeckiego i Izabeli Strzeleckiej),
aczkolwiek wzbogacona i uzupeániona odautorskimi reßeksjami, uwagami i wnioskami
w rodzaju: „(…) pobieĪna lektura archiwalnych
numerów szczeciĔskich czasopism szkolnych
pozwala skonstatowaü, Īe ówczesne redakcje
borykaáy siĊ z takimi samymi problemami, jak
wspóáczeĞni máodzi ĪurnaliĞci, oczywiĞcie poza
przeszkodami natury technicznej”; albo: „(…)
w pismach szkolnych informowano gáównie
o róĪnych wydarzeniach z Īycia szkoáy, publikowano wywiady z nauczycielami, tradycyjnie
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nie brakowaáo tak zwanego humoru z zeszytów,
szkolnych dowcipów, prezentowano uczniowską twórczoĞü (…) opisywano osiągniĊcia sportowe uczniów czy dziaáalnoĞü róĪnego rodzaju
organizacji szkolnych”; albo: „(…) na szczególną uwagĊ zasáuguje róĪnorodnoĞü publicystycznych form wypowiedzi dziennikarskiej.
Uczniowie pisali komentarze, felietony i eseje,
poruszając nie tylko tematy typowo szkolne, ale
i wielokrotnie podejmując tematykĊ spoáeczną
czy ÞlozoÞczną”.
W rozdziale drugim (pt. Ramy teoretyczne i terminologiczne rozwaĪaĔ na temat prasy
szkolnej) zostaáy przedstawione rozmaite uwagi
i wątpliwoĞci związane z zakresem znaczeniowym pojĊü stosowanych w literaturze przedmiotu w odniesieniu do prasy uczniowskiej,
jej statusem formalno-prawnym itd. Analizując
wnioski formuáowane przez niektórych badaczy (m.in. ZoÞĊ Sokóá, Zbigniewa Bauera
i Macieja Mrozowskiego), Olechowska stwierdza kategorycznie, Īe „cechy konstytutywne prasy szkolnej dyskwaliÞkują ją wiĊc jako
medium o charakterze masowym, jednak ze
wzglĊdu na swoje cechy komunikacyjne oraz
peánione funkcje stanowi ona element komunikacji medialnej (zapoĪyczonej), odgrywając
istotną rolĊ w modelu komunikacji spoáecznej,
gdzie »kaĪdy uczestnik aktu komunikacyjnego
moĪe wystĊpowaü zarówno w roli nadawcy, jak
i w roli odbiorcy komunikatów«. Prasa szkolna
doskonale wpisuje siĊ w postrzeganie komunikowania jako procesu tworzenia wspólnoty,
kiedy to przez komunikacjĊ nadawca stara siĊ
ustanowiü wspólnotĊ z odbiorcą, przekazując
informacje, idee, postawy czy poszerzając ich
wspólne (nadawcy i odbiorcy) wraĪenia i doĞwiadczenia”.
Od razu powiem stanowczo i wprost, Īe takie rozumowanie budzi mój sprzeciw, poniewaĪ
wydaje siĊ pokrĊtne, niezrozumiaáe, a nawet
wewnĊtrznie sprzeczne, bo przecieĪ autorka
najpierw odmawia prasie szkolnej statusu Ğrodka masowego przekazu (medium o charakterze
masowym), ale zaraz potem traktuje ją jako ele-
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ment komunikacji medialnej, czyli procesu masowego komunikowania realizowanego za pomocą mediów (Ğrodków masowego przekazu).
Dlatego uwaĪam, Īe ani na gruncie medioznawstwa, ani kierując siĊ zdrowym rozsądkiem, nie
moĪna takiej dualnoĞci zaakceptowaü i pewnie
zdając sobie z tego sprawĊ, Olechowska zasáania siĊ bliĪej nieokreĞlonym „ujĊciem socjologicznym”, wskazując na tworzenie rzekomej
wspólnoty „wraĪeĔ i doĞwiadczeĔ” nadawców
i odbiorców. Nawiasem mówiąc, nieco dalej,
ale w tym samym rozdziale (podrozdziaá pt.
Prasa szkolna w spoáecznoĞci lokalnej), nie ma
juĪ tych wątpliwoĞci i stwierdza jednoznacznie,
Īe „prasa szkolna jest silnie powiązana z lokalnoĞcią” i jest przez badaczy zaliczana do kategorii „lokalnych mediów Ğrodowiskowych
lub dokáadniej – mediów sublokalnych”. Warto
teĪ w uzupeánieniu dodaü, Īe relatywnie niski
nakáad jednorazowy zdecydowanej wiĊkszoĞci pism szkolnych nie moĪe byü czynnikiem
uniemoĪliwiającym traktowanie tej kategorii
wytworów drukowych jako Ğrodka masowego
przekazu, poniewaĪ jest wiele pism sublokalnych i Ğrodowiskowych, które są wydawane
w maáym nakáadzie (bywa, Īe jest to zaledwie
kilkadziesiąt egzemplarzy).
W trzech kolejnych rozdziaáach zostaáy
omówione wyniki „wieloetapowych badaĔ prowadzonych w latach 2010–2014” (we wstĊpie
podane są lata 2010–2013), które objĊáy najpierw pisma wydawane w szkoáach Szczecina,
a potem takĪe w powiatach: kamieĔskim, Ğwinoujskim, gryÞckim i w regionie koszaliĔskim.
W rozdziale trzecim (pt. Charakterystyka prasy
szkolnej województwa zachodniopomorskiego. Wyniki badaĔ wáasnych z lat 2010–2014),
bodaj najciekawszym, zostaáy szczegóáowo
omówione takie kwestie jak m.in. liczba i rodzaje wydawców, historia rozwoju poszczególnych pism, a takĪe ich kategoryzacja, opis
zespoáów redakcyjnych, amplituda periodycznoĞci, nakáad jednorazowy, format i objĊtoĞü,
sposób dystrybucji, wyróĪniki szaty graÞcznej,
technika druku, formy i gatunki wypowiedzi
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dziennikarskiej. NaleĪy podkreĞliü, Īe z ustaleĔ
i obserwacji autorki wynikają ciekawe wnioski
i postulaty badawcze godne gáĊbszej analizy.
Dla przykáadu: skoro redaktorami naczelnymi
pism uczniowskich – w przypadku zdecydowanej wiĊkszoĞci tytuáów – są dziewczĊta rekrutujące siĊ najczĊĞciej z „humanistycznych
kóá zainteresowaĔ” i skoro ma to znaczenie
„w doborze treĞci pisma, a nierzadko efektem
jest i stereotypizacja adresatów redagowanych
treĞci”, to wypadaáoby przeprowadziü bardziej
szczegóáową analizĊ ich zawartoĞci, porównując je z pismami kierowanymi przez cháopców.
MoĪliwa byáoby wtedy odpowiedĨ na istotne
pytanie: na czym polega, czego dotyczy i na ile
jest powszechna m.in. owa „stereotypizacja adresatów” treĞci pism uczniowskich.
W rozdziale czwartym (pt. Funkcje prasy
szkolnej – typologizacja. Analiza treĞci) zostaáy omówione – wyróĪnione na podstawie
analizy funkcjonalnej – podstawowe zadania
pism szkolnych, z których wiĊkszoĞü pokrywa
siĊ z tymi, które realizują wszelkie media (np.
funkcja informacyjna, kulturotwórcza, opiniotwórcza, rozrywkowa itd.), aczkolwiek pisma
szkolne – na znacznie mniejszą skalĊ. Zgadzam
siĊ natomiast z autorką omawianej ksiąĪki, Īe za
specyÞczne dla pism szkolnych moĪna uwaĪaü
m.in. funkcjĊ indywidualizującą (polegającą na
„opisywaniu odrĊbnoĞci, zaznaczaniu innoĞci
danego Ğrodowiska pod wzglĊdem na przykáad
geograÞcznym, kulturowym, Ğwiatopoglądowym czy związanym z wiekiem”), a takĪe
funkcjĊ socjalizującą (widoczną m.in. w „upowszechnianiu zachowaĔ zgodnych z normami
spoáecznego funkcjonowania oraz uniwersalnymi zasadami”, realizowaną przez „rozwijanie
osobowoĞci uczniów” i „budzenie siĊ wraĪliwoĞci na sprawy innych ludzi”). Szkoda jednak,
Īe wymienioną w tytule tego rozdziaáu analizĊ
treĞci badanych pism autorka sprowadziáa do
zacytowania zaledwie kilkunastu przykáadów
publikacji speániających powyĪsze funkcje.
W obszernym rozdziale piątym (pt. Tematyka zachodniopomorskich pism szkolnych. Ana-
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liza treĞci) znalazáa siĊ charakterystyka tematyki badanych periodyków zebranej w trzy grupy
krĊgi problemowe: 1) teksty „związane ze szkoáą i nauczycielami” (wystĊpujące w zaleĪnoĞci
od szkolnego kalendarza i harmonogramu roku
szkolnego), 2) teksty „oscylujące wokóá szeroko rozumianej tematyki uczniowskiej” (chodzi
m.in. o rozmaite formy twórczoĞci literackiej
uczniów), 3) teksty „podejmujące tematykĊ
regionalną i miĊdzykulturową”. Szczegóáowe
kwestie związane z tematyką publikacji drukowanych w pismach szkolnych zostaáy nastĊpnie
omówione w osobnych podrozdziaáach, których
tytuáy okreĞlają ich merytoryczny zakres, np.
szkoáa i nauczyciele, uczniowie i ich najbliĪsze
otoczenie, twórczoĞü literacka redaktorów pism
szkolnych, obraz Ğwiata i hierarchia wartoĞci
máodych dziennikarzy, czasopisma szkolne
jako istotny element edukacji regionalnej i miĊdzykulturowej. W kaĪdym podrozdziale są cytowane fragmenty konkretnych tekstów, a rozdziaá koĔczą odautorskie wnioski i spostrzeĪenia w rodzaju: „wyraĪane na áamach szkolnych
periodyków myĞli i poglądy máodych ludzi
charakteryzuje swoistego rodzaju mariaĪ tradycjonalizmu i nowoczesnoĞci (…) niewiele w tej
prasie moĪna znaleĨü przykáadów naĞladowania przez autorów stylu enuncjacji prasowych,
które są tak typowe dla Ğrodków masowego
przekazu. Opis Ğwiata w tekstach autorstwa
szkolnych dziennikarzy nie jest wzorcowy, jest
bowiem nad wyraz autentyczny we wszystkich
swoich wymiarach. Jest Ğwiatem, który otacza
ludzi máodych, jest realny, ma jednak róĪne
odcienie, jak agresja, nienawiĞü, wulgaryzmy,
które są typowe dla máodzieĔczego okresu ekspresji i spontanicznoĞci”.
W rozdziale szóstym (pt. Wybrane regionalne i lokalne konkursy dla redaktorów prasy
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szkolnej) zostaáy przedstawione wybrane przykáady instytucjonalizacji prasy uczniowskiej
jako zjawiska spoáecznego. Są to wáaĞnie m.in.
warsztaty i konkursy organizowane przez redakcje pism regionalnych (np. „Szkolny Pulitzer” dziennika „Kurier SzczeciĔski”) lub lokalne placówki kulturalne (np. „ChoszczeĔski Pulitzer Szkolny” Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Choszcznie), albo szkoáy (np. konkurs „To
jest temat”, organizowany przez Zespóá Szkóá
Ogólnoksztaácących w Koáobrzegu). W peáni
zgadzam siĊ z opinią autorki, Īe dają one redaktorom prasy szkolnej nie tylko „moĪliwoĞü
prezentowania szerszej grupie odbiorców swojej twórczoĞci, popularyzacji i kultywowania
tradycji wydawania gazetek szkolnych”, ale
są równieĪ waĪnym elementem w procesie ich
edukacji. Choüby dlatego, Īe „tego typu dziaáalnoĞü ma szczególne znaczenie, ksztaátuje wĞród
máodych ludzi aktywną postawĊ w Īyciu, którzy stają siĊ ciekawi otaczającego ich Ğwiata,
chĊtni do rozwijania swoich ambicji, a jednoczeĞnie przekazują autorskie treĞci kulturowe”. Wszystkie te czynniki nabierają wartoĞci
wspóáczeĞnie, gdy pod adresem uczniów (szerzej: máodzieĪy szkolnej) jest formuáowanych
tak wiele zarzutów o tumiwisizm, bylejakoĞü,
pójĞcie na áatwiznĊ, brak zaangaĪowania w Īycie szkoáy, pozorowanie nauki itd.
Oryginalna i cenna – bo oparta na wynikach
badaĔ empirycznych, a pod pewnym wzglĊdami
pionierska – ksiąĪka Olechowskiej z pewnoĞcią
jest waĪną pozycją w literaturze przedmiotu
dotyczącej wspóáczesnych mediów Ğrodowiskowych. MoĪna teĪ traktowaü ją jako wzór do
naĞladowania, bo przecieĪ autorka opisaáa tylko
pisma szkolne z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Wiesáaw Sonczyk
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