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Niemniej jednak b d  rozczarowani ci, którzy 

bardzo chc  wiedzie , czy „wysoka frekwen-

cja” oznacza 40, 65 czy 80 procent. 

Nie ma te  odniesie  do sytuacji rynkowej. 

We wst pie autorka deklaruje: „Nie pytam o to, 

kto jest nadawc , lecz o to, jak nadawca jawi 

si  w tekstach, jak siebie prezentuje, jak  przy-

pisuje sobie komunikacyjn  rol ” (s. 10), po-

zostawiaj c miejsce dla interpretacji motywów 

dzia a  poszczególnych podmiotów, a tak e 

dla bada  porównawczych (np. strategii wy-

korzystywanych przez bezpo rednich rywali). 

Nie ulega bowiem w tpliwo ci, e stosowane 

zabiegi s  nierzadko motywowane marketingo-

wo: to konsekwencje przynale no ci do okre-

lonej grupy medialnej, pozycji wydawcy i ty-

tu u na rynku prasowym (a zw aszcza w swoim 

segmencie rynku). Wiele dzia a  to reakcja na 

poczynania rywali – korzystne mo e by  odró -

nienie si  stylistyczne i genologiczne od oferty 

konkurencji, ale tak e na ladowanie modnych, 

przykuwaj cych uwag  chwytów. 

* * *

Reasumuj c: Roz o one gazety przekonuj , e 

dyskurs prasowy jest ywy i wart reß eksji nad 

rozmaitymi przemianami gatunkowymi i styli-

stycznymi oraz ich przyczynami (otwarcie si  

na czytelnika, rywalizacja z konkurencj  czy 

szukanie ratunku przed mierci ?). Jako ca o  

tom ukazuje naukow  w drówk  autorki Gatun-

ków prasowych oraz G osów z tera niejszo ci, 

a przede wszystkim obraz i ewolucj  indywidual-

nej (w najwy szym stopniu – bo rozpoznawalnej), 

spójnej, funkcjonalnej koncepcji badawczej oraz 

przyk ady jej praktycznego zastosowania. Ka dy 

z artyku ów mo e sta  si  znakomit  inspiracj  

(terminologiczn , metodologiczn , materia ow ) 

do w asnych bada , nie tylko prasy papierowej. 

Krzysztof Kaszewski
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N ie ulega w tpliwo ci, e dynamiczny roz-

wój ilo ciowy i jako ciowy prasy lokal-

nej i rodowiskowej po roku 1989 przek ada si  

na coraz wi ksze – mierzone liczb  publikacji 

i bada  empirycznych – naukowe zaintereso-

wanie tymi grupami pism. Warto jednak zauwa-

y , e je li w przypadku prasy lokalnej jest ono 

bardzo szybkie, to w przypadku pism rodowi-

skowych – znacznie wolniejsze. Dobrym tego 

przyk adem jest prasa szkolna (zwana te  pra-

s  uczniowsk ), maj ca w naszym kraju d ug  

i bogat  histori , której pocz tki si gaj  I po o-

wy XIX w. (za pierwsze pismo szkolne uznaje 

si  „Tygodnik Literacki”, wydawany w 1821 r. 

w jednym z warszawskich gimnazjów).

Na dotychczasow , ilo ciowo do  obszern  

literatur  przedmiotu dotycz c  prasy uczniow-

skiej sk adaj  si  g ównie ró nej wielko ci 

(i warto ci) teksty o charakterze przyczynkar-

skim zamieszczane w czasopismach nauko-
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wych, m.in. pedagogicznych, kulturoznaw-

czych, socjologicznych, bibliotekoznawczych, 

medioznawczych, j zykoznawczych itp. oraz 

rozdzia y lub osobne cz ci w ksi kach po-

wi conych prasie lokalnej b d  rodowisko-

wej. Natomiast publikacji zwartych, w ca o ci 

i wy cznie po wi conych pismom szkolnym, 

jest niewiele.

W tym kontek cie nale y ocenia  ksi k  

Pauliny Olechowskiej, znanej z wcze niejszych 

publikacji na temat zachodniopomorskiej pra-

sy lokalnej, w tym zw aszcza prasy szkolnej1. 

Publikacja – jak podano we wst pie – jest nie 

tylko „pok osiem zawodowych zaintereso-

wa  autorki” – adiunkta w Zak adzie Mediów 

i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kul-

turoznawstwa Uniwersytetu Szczeci skiego, 

ale tak e rezultatem kilkuletniego programu 

badawczego obejmuj cego media lokalne z ob-

szaru województwa zachodniopomorskiego, 

realizowanego przez pracowników Wy szej 

Szko y Humanistycznej TWP w Szczecinie 

oraz Uniwersytetu Szczeci skiego.

Omawian  ksi k  oceniam pozytywnie, 

ca kowicie zgadzaj c si  z opini  dr hab. prof. 

UW Roberta Cie laka – autora recenzji wy-

dawniczej, której fragmenty umieszczono na 

ok adce. Uwa am j  zreszt  za najlepsz , me-

rytoryczn  rekomendacj , w której wskazano 

kilka walorów ksi ki Olechowskiej, determi-

nuj cych jej naukow  i praktyczn  warto . Re-

cenzent zauwa a, e godny podkre lenia jest ju  

sam wybór tematu, który w literaturze przed-

miotu jest – jego zdaniem – traktowany jako 

ma o wa ny, bo b d cy „tym wycinkiem pola 

komunikacji medialnej, który zazwyczaj traktu-

je si  z przymru eniem oka, w sposób zupe nie 

nieuzasadniony jako przyk ad prasy o mniej 

istotnym zasi gu, a niekiedy nawet b dnie 

uznaje za systemowo marginalny”. Od siebie 

dodam, e takie podej cie do prasy uczniow-

skiej panowa o do 1989 r. i zmieni o si  wraz 

z wprowadzeniem systemu rejestracyjnego, 

likwidacj  prewencyjnej cenzury pa stwowo-

-partyjnej oraz uwolnieniem systemu prasowe-

go od wszechw adnego dysponenta polityczne-

go. A przede wszystkim – w zwi zku z ywio o-

wym i lawinowym rozwojem tej kategorii pra-

sy. Inaczej mówi c, od roku 1990 prasa szkolna 

przesta a by  – moim zdaniem – egzotycznym 

marginesem systemu prasowego, staj c si  sa-

moistn  cz ci  sk adow  tego systemu oraz 

wa nym elementem procesu kszta cenia na 

poziomie gimnazjalnym i rednim. Dobitnie 

wiadcz  o tym lata publikacji zdecydowanej 

wi kszo ci pozycji bibliograÞ cznych zebranych 

przez autork  omawianej ksi ki. Olechowska 

podkre la zreszt  we wst pie – uzasadniaj c 

wybór tematu i sposób jego uj cia – e obecnie 

prasa szkolna jest „szczególnie interesuj cym 

elementem komunikowania lokalnego”, a o jej 

rosn cej roli najlepiej wiadczy, e „liczba pism 

szkolnych wzrasta, ro nie ich poziom, nie s  to 

ju  tylko drukowane na powielaczu pisma – 

szkolne redakcje coraz cz ciej korzystaj  z fa-

chowych programów edytorskich. Coraz wi cej 

jest ich dost pnych w formie elektronicznej, co 

zdecydowanie zwi ksza zakres ich oddzia ywa-

nia. Pisma te pe ni  wiele funkcji spo ecznych, 

a podejmowana na ich amach tematyka coraz 

cz ciej wybiega poza szkolne mury, staj c si  

wiadectwem twórczego i krytycznego my le-

nia m odego pokolenia”.

Na struktur  omawianej ksi ki sk ada si  

– oprócz wst pu, zako czenia, aneksu i biblio-

graÞ i – sze  rozdzia ów, których zakres me-

rytoryczny i kolejno  nie budz  w tpliwo ci. 

W ka dym z nich zosta a przedstawiona odr b-

na grupa problemów, traktowanych przez au-

tork  jako najwa niejsze dla ca o ciowej cha-

1 W „Studiach Medioznawczych” (nr 3/2015) zosta  opublikowany artyku  P. Olechowskiej pt. Prasa szkolna 

– deÞ nicja, cechy, funkcje. Studium przypadków województwa zachodniopomorskiego (s. 117–128).
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rakterystyki tej kategorii pism. W niektórych 

rozdzia ach zastosowano te  – jako dodatkowe 

– kryterium chronologiczne.

W stosunkowo krótkim rozdziale pierw-

szym (pt. Zarys historii prasy szkolnej w Pol-

sce w XX i XXI wieku) zosta y wydzielone trzy 

podrozdzia y, obejmuj ce kolejne etapy historii 

tej prasy: najpierw okres mi dzywojenny (1918–

1939), potem lata II wojny wiatowej i PRL 

(1939–1989), wreszcie – okres transformacji 

po roku 1989. Lektura ich tre ci wywo uje po-

czucie pewnego niedosytu: autorka poprzestaje 

bowiem na bardzo ogólnej charakterystyce prasy 

uczniowskiej w poszczególnych okresach, uni-

kaj c – cho by dla przyk adu – g bszej analizy 

jakich  konkretnych i wa nych kwestii szcze-

gó owych. Do takich zaliczy bym – wskazuj  

przyk adowo – interesuj cy wniosek dotycz cy 

okresu mi dzywojennego, e „m odzi publicy ci 

pism szkolnych i m odzie owych stanowili pó -

niej zasadniczy trzon kierowniczo-organizacyjny 

ró nych partii, zostawali znacz cymi pisarzami, 

twórcami i lud mi nauki”, który zosta  zilustro-

wany zaledwie dwoma nazwiskami: Gustawa 

Herlinga-Grudzi skiego i Janusza Korczaka.

Uzupe nieniem powy szych rozwa a  jest 

– przedstawiona w formie osobnego podroz-

dzia u pt. Szczeci ska prasa szkolna – dawniej 

i wspó cze nie – charakterystyka „najstarszej 

[tj. wydawanej po roku 1945 – WS], zachowa-

nej w Czytelni Pomorzoznawczej, szczeci skiej 

prasy szkolnej”, przedstawiona na podstawie 

dwóch wcze niejszych publikacji (autorstwa 

Tadeusza Bia eckiego i Izabeli Strzeleckiej), 

aczkolwiek wzbogacona i uzupe niona odau-

torskimi reß eksjami, uwagami i wnioskami 

w rodzaju: „(…) pobie na lektura archiwalnych 

numerów szczeci skich czasopism szkolnych 

pozwala skonstatowa , e ówczesne redakcje 

boryka y si  z takimi samymi problemami, jak 

wspó cze ni m odzi urnali ci, oczywi cie poza 

przeszkodami natury technicznej”; albo: „(…) 

w pismach szkolnych informowano g ównie 

o ró nych wydarzeniach z ycia szko y, publi-

kowano wywiady z nauczycielami, tradycyjnie 

nie brakowa o tak zwanego humoru z zeszytów, 

szkolnych dowcipów, prezentowano uczniow-

sk  twórczo  (…) opisywano osi gni cia spor-

towe uczniów czy dzia alno  ró nego rodzaju 

organizacji szkolnych”; albo: „(…) na szcze-

góln  uwag  zas uguje ró norodno  publicy-

stycznych form wypowiedzi dziennikarskiej. 

Uczniowie pisali komentarze, felietony i eseje, 

poruszaj c nie tylko tematy typowo szkolne, ale 

i wielokrotnie podejmuj c tematyk  spo eczn  

czy Þ lozoÞ czn ”.

W rozdziale drugim (pt. Ramy teoretycz-

ne i terminologiczne rozwa a  na temat prasy 

szkolnej) zosta y przedstawione rozmaite uwagi 

i w tpliwo ci zwi zane z zakresem znaczenio-

wym poj  stosowanych w literaturze przed-

miotu w odniesieniu do prasy uczniowskiej, 

jej statusem formalno-prawnym itd. Analizuj c 

wnioski formu owane przez niektórych ba-

daczy (m.in. ZoÞ  Sokó , Zbigniewa Bauera 

i Macieja Mrozowskiego), Olechowska stwier-

dza kategorycznie, e „cechy konstytutyw-

ne prasy szkolnej dyskwaliÞ kuj  j  wi c jako 

medium o charakterze masowym, jednak ze 

wzgl du na swoje cechy komunikacyjne oraz 

pe nione funkcje stanowi ona element komu-

nikacji medialnej (zapo yczonej), odgrywaj c 

istotn  rol  w modelu komunikacji spo ecznej, 

gdzie »ka dy uczestnik aktu komunikacyjnego 

mo e wyst powa  zarówno w roli nadawcy, jak 

i w roli odbiorcy komunikatów«. Prasa szkolna 

doskonale wpisuje si  w postrzeganie komu-

nikowania jako procesu tworzenia wspólnoty, 

kiedy to przez komunikacj  nadawca stara si  

ustanowi  wspólnot  z odbiorc , przekazuj c 

informacje, idee, postawy czy poszerzaj c ich 

wspólne (nadawcy i odbiorcy) wra enia i do-

wiadczenia”.

Od razu powiem stanowczo i wprost, e ta-

kie rozumowanie budzi mój sprzeciw, poniewa  

wydaje si  pokr tne, niezrozumia e, a nawet 

wewn trznie sprzeczne, bo przecie  autorka 

najpierw odmawia prasie szkolnej statusu rod-

ka masowego przekazu (medium o charakterze 

masowym), ale zaraz potem traktuje j  jako ele-
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ment komunikacji medialnej, czyli procesu ma-

sowego komunikowania realizowanego za po-

moc  mediów ( rodków masowego przekazu). 

Dlatego uwa am, e ani na gruncie medioznaw-

stwa, ani kieruj c si  zdrowym rozs dkiem, nie 

mo na takiej dualno ci zaakceptowa  i pewnie 

zdaj c sobie z tego spraw , Olechowska zas a-

nia si  bli ej nieokre lonym „uj ciem socjolo-

gicznym”, wskazuj c na tworzenie rzekomej 

wspólnoty „wra e  i do wiadcze ” nadawców 

i odbiorców. Nawiasem mówi c, nieco dalej, 

ale w tym samym rozdziale (podrozdzia  pt. 

Prasa szkolna w spo eczno ci lokalnej), nie ma 

ju  tych w tpliwo ci i stwierdza jednoznacznie, 

e „prasa szkolna jest silnie powi zana z lokal-

no ci ” i jest przez badaczy zaliczana do ka-

tegorii „lokalnych mediów rodowiskowych 

lub dok adniej – mediów sublokalnych”. Warto 

te  w uzupe nieniu doda , e relatywnie niski 

nak ad jednorazowy zdecydowanej wi kszo-

ci pism szkolnych nie mo e by  czynnikiem 

uniemo liwiaj cym traktowanie tej kategorii 

wytworów drukowych jako rodka masowego 

przekazu, poniewa  jest wiele pism sublokal-

nych i rodowiskowych, które s  wydawane 

w ma ym nak adzie (bywa, e jest to zaledwie 

kilkadziesi t egzemplarzy).

W trzech kolejnych rozdzia ach zosta y 

omówione wyniki „wieloetapowych bada  pro-

wadzonych w latach 2010–2014” (we wst pie 

podane s  lata 2010–2013), które obj y naj-

pierw pisma wydawane w szko ach Szczecina, 

a potem tak e w powiatach: kamie skim, wi-

noujskim, gryÞ ckim i w regionie koszali skim. 

W rozdziale trzecim (pt. Charakterystyka prasy 

szkolnej województwa zachodniopomorskie-

go. Wyniki bada  w asnych z lat 2010–2014), 

bodaj najciekawszym, zosta y szczegó owo 

omówione takie kwestie jak m.in. liczba i ro-

dzaje wydawców, historia rozwoju poszcze-

gólnych pism, a tak e ich kategoryzacja, opis 

zespo ów redakcyjnych, amplituda periodycz-

no ci, nak ad jednorazowy, format i obj to , 

sposób dystrybucji, wyró niki szaty graÞ cznej, 

technika druku, formy i gatunki wypowiedzi 

dziennikarskiej. Nale y podkre li , e z ustale  

i obserwacji autorki wynikaj  ciekawe wnioski 

i postulaty badawcze godne g bszej analizy. 

Dla przyk adu: skoro redaktorami naczelnymi 

pism uczniowskich – w przypadku zdecydo-

wanej wi kszo ci tytu ów – s  dziewcz ta re-

krutuj ce si  najcz ciej z „humanistycznych 

kó  zainteresowa ” i skoro ma to znaczenie 

„w doborze tre ci pisma, a nierzadko efektem 

jest i stereotypizacja adresatów redagowanych 

tre ci”, to wypada oby przeprowadzi  bardziej 

szczegó ow  analiz  ich zawarto ci, porównu-

j c je z pismami kierowanymi przez ch opców. 

Mo liwa by oby wtedy odpowied  na istotne 

pytanie: na czym polega, czego dotyczy i na ile 

jest powszechna m.in. owa „stereotypizacja ad-

resatów” tre ci pism uczniowskich. 

W rozdziale czwartym (pt. Funkcje prasy 

szkolnej – typologizacja. Analiza tre ci) zo-

sta y omówione – wyró nione na podstawie 

analizy funkcjonalnej – podstawowe zadania 

pism szkolnych, z których wi kszo  pokrywa 

si  z tymi, które realizuj  wszelkie media (np. 

funkcja informacyjna, kulturotwórcza, opinio-

twórcza, rozrywkowa itd.), aczkolwiek pisma 

szkolne – na znacznie mniejsz  skal . Zgadzam 

si  natomiast z autork  omawianej ksi ki, e za 

specyÞ czne dla pism szkolnych mo na uwa a  

m.in. funkcj  indywidualizuj c  (polegaj c  na 

„opisywaniu odr bno ci, zaznaczaniu inno ci 

danego rodowiska pod wzgl dem na przyk ad 

geograÞ cznym, kulturowym, wiatopogl -

dowym czy zwi zanym z wiekiem”), a tak e 

funkcj  socjalizuj c  (widoczn  m.in. w „upo-

wszechnianiu zachowa  zgodnych z normami 

spo ecznego funkcjonowania oraz uniwersal-

nymi zasadami”, realizowan  przez „rozwijanie 

osobowo ci uczniów” i „budzenie si  wra li-

wo ci na sprawy innych ludzi”). Szkoda jednak, 

e wymienion  w tytule tego rozdzia u analiz  

tre ci badanych pism autorka sprowadzi a do 

zacytowania zaledwie kilkunastu przyk adów 

publikacji spe niaj cych powy sze funkcje.

W obszernym rozdziale pi tym (pt. Tematy-

ka zachodniopomorskich pism szkolnych. Ana-
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liza tre ci) znalaz a si  charakterystyka tematy-

ki badanych periodyków zebranej w trzy grupy 

kr gi problemowe: 1) teksty „zwi zane ze szko-

 i nauczycielami” (wyst puj ce w zale no ci 

od szkolnego kalendarza i harmonogramu roku 

szkolnego), 2) teksty „oscyluj ce wokó  szero-

ko rozumianej tematyki uczniowskiej” (chodzi 

m.in. o rozmaite formy twórczo ci literackiej 

uczniów), 3) teksty „podejmuj ce tematyk  

regionaln  i mi dzykulturow ”. Szczegó owe 

kwestie zwi zane z tematyk  publikacji druko-

wanych w pismach szkolnych zosta y nast pnie 

omówione w osobnych podrozdzia ach, których 

tytu y okre laj  ich merytoryczny zakres, np. 

szko a i nauczyciele, uczniowie i ich najbli sze 

otoczenie, twórczo  literacka redaktorów pism 

szkolnych, obraz wiata i hierarchia warto ci 

m odych dziennikarzy, czasopisma szkolne 

jako istotny element edukacji regionalnej i mi -

dzykulturowej. W ka dym podrozdziale s  cy-

towane fragmenty konkretnych tekstów, a roz-

dzia  ko cz  odautorskie wnioski i spostrze e-

nia w rodzaju: „wyra ane na amach szkolnych 

periodyków my li i pogl dy m odych ludzi 

charakteryzuje swoistego rodzaju maria  trady-

cjonalizmu i nowoczesno ci (…) niewiele w tej 

prasie mo na znale  przyk adów na ladowa-

nia przez autorów stylu enuncjacji prasowych, 

które s  tak typowe dla rodków masowego 

przekazu. Opis wiata w tekstach autorstwa 

szkolnych dziennikarzy nie jest wzorcowy, jest 

bowiem nad wyraz autentyczny we wszystkich 

swoich wymiarach. Jest wiatem, który otacza 

ludzi m odych, jest realny, ma jednak ró ne 

odcienie, jak agresja, nienawi , wulgaryzmy, 

które s  typowe dla m odzie czego okresu eks-

presji i spontaniczno ci”.

W rozdziale szóstym (pt. Wybrane regio-

nalne i lokalne konkursy dla redaktorów prasy 

szkolnej) zosta y przedstawione wybrane przy-

k ady instytucjonalizacji prasy uczniowskiej 

jako zjawiska spo ecznego. S  to w a nie m.in. 

warsztaty i konkursy organizowane przez re-

dakcje pism regionalnych (np. „Szkolny Pulit-

zer” dziennika „Kurier Szczeci ski”) lub lokal-

ne placówki kulturalne (np. „Choszcze ski Pu-

litzer Szkolny” Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Choszcznie), albo szko y (np. konkurs „To 

jest temat”, organizowany przez Zespó  Szkó  

Ogólnokszta c cych w Ko obrzegu). W pe ni 

zgadzam si  z opini  autorki, e daj  one re-

daktorom prasy szkolnej nie tylko „mo liwo  

prezentowania szerszej grupie odbiorców swo-

jej twórczo ci, popularyzacji i kultywowania 

tradycji wydawania gazetek szkolnych”, ale 

s  równie  wa nym elementem w procesie ich 

edukacji. Cho by dlatego, e „tego typu dzia al-

no  ma szczególne znaczenie, kszta tuje w ród 

m odych ludzi aktywn  postaw  w yciu, któ-

rzy staj  si  ciekawi otaczaj cego ich wiata, 

ch tni do rozwijania swoich ambicji, a jedno-

cze nie przekazuj  autorskie tre ci kulturo-

we”. Wszystkie te czynniki nabieraj  warto ci 

wspó cze nie, gdy pod adresem uczniów (sze-

rzej: m odzie y szkolnej) jest formu owanych 

tak wiele zarzutów o tumiwisizm, bylejako , 

pój cie na atwizn , brak zaanga owania w y-

cie szko y, pozorowanie nauki itd.

Oryginalna i cenna – bo oparta na wynikach 

bada  empirycznych, a pod pewnym wzgl dami 

pionierska – ksi ka Olechowskiej z pewno ci  

jest wa n  pozycj  w literaturze przedmiotu 

dotycz cej wspó czesnych mediów rodowi-

skowych. Mo na te  traktowa  j  jako wzór do 

na ladowania, bo przecie  autorka opisa a tylko 

pisma szkolne z terenu województwa zachod-

niopomorskiego.

Wies aw Sonczyk
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