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zasopisma szkolne1 s interesuj cym zjawiskiem medialnym, liczba wydawanych
w Polsce pism szkolnych wzrasta2. Ro nie te
ich poziom szkolne redakcje coraz cz ciej korzystaj z fachowych program w edytorskich3.
Coraz wi cej tego typu tytu w jest dost pnych
w formie elektronicznej, co zdecydowanie
zwi ksza zakres ich oddzia ywania. Pe ni one
wiele funkcji spo ecznych, a tematyka podejmowana na ich amach coraz cz ciej wybiega poza szkolne mury, staj c si wiadectwem
tw rczego i krytycznego my lenia m odego
pokolenia. Celem artyku u jest okre lenie ram
teoretycznych i praktycznych dla prasy szkol-

nej na przyk adzie analizy tytu w ukazuj cych
si w wojew dztwie zachodniopomorskim.

Zarys historii

Rozw j polskiej prasy szkolnej zale a od wielu czynnik w
politycznych, spo ecznych,
kulturowych i historycznych. Pocz tki szkolnego czasopi miennictwa przypadaj na drugie
dziesi ciolecie XIX wieku4. Rozwija o si ono
we wszystkich zaborach, b d c dowodem wysi ku, zdolno ci organizacyjnych, rozwijania
zainteresowa , og lnej kultury, odwagi i zaanga owania politycznego 5, ale najmocniej okrela y je idea y wychowawcze i ideologiczne

W artykule przytoczono cz
rozwa a wynik w bada zebranych w autorskiej monogra i pt. Prasa szkolna:
teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przyk adzie wojew dztwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015.
2
Szczeg lnie lata po roku 1989 sprzyja y powstawaniu nowych tytu w w zwi zku z przekonaniem o donios o ci
prasy w tworzeniu podstaw demokracji, w budowie wolnego spo ecze stwa obywatelskiego oraz otwartego systemu
komunikowania spo ecznego (por. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Pozna 2008, t. 2, s. 17). Wydaje si , e
intensywny rozw j szkolnych periodyk w by spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. rozwojem technologii; wdroeniem reformy systemu o wiaty i powo aniem nowego typu szk
gimnazj w oraz wprowadzonej w 1999 roku
edukacji czytelniczej i medialnej. Trudno jednak okre li liczb wydawanych tego typu tytu w, wed ug szacunkowych
oblicze redakcji Forum Gazet Szkolnych w latach 90. ukazywa o si 4 6 tys. tego typu tytu w (zob. G. Sowi ski,
Nie zmarnowa szansy, czyli o gazetkach uczniowskich, Problemy Opieku czo-Wychowawcze 1997, nr 3, s. 34).
3
W r d tych najpopularniejszych nale y wymieni m.in. Junior Media (edukacyjny projekt Grupy Wydawniczej
Polskapresse); oprogramowanie M odzie owej Akcji Multimedialnej QMAM (Fundacj Nowe Media); stosowanie
aplikacji FlipSnack czy Issuu.
4
Za pierwsze polskie czasopismo szkolne uznaje si Tygodnik Literacki wydawany od 1821 roku przez m odzie gimnazjum rz dowego w Warszawie. Zob. Z. Sok , Nowy gatunek prasowy gazetki szkolne [w:] Poetyka
i pragmatyka gatunk w dziennikarskich, red. W. Furman, K. Wolny-Zmorzy ski, Rzesz w 1999, s. 146.
5
D. Ko mian, Czasopisma uczniowskie jako cenne r d o do bada dziej w wychowania i szkolnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Ja mu na, I. Michalska, G. Michalski, Krak w 2004, s. 210.
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dwudziestolecia mi dzywojennego6. Wies aw
Ko ski zaproponowa nast puj c periodyzacj
prasy szkolnej tamtego okresu: lata 1918 1927,
kiedy obowi zywa o wychowanie patriotyczne;
lata 1928 1935, kiedy zacz o obowi zywa rozporz dzenie w adz o wiatowych w sprawie pism
uczniowskich z 17 pa dziernika 1927 roku i wychowanie pa stwowe; lata 1935 1939, w kt rych tre uczniowskich pisemek by a skierowana na tera niejszo i przysz o 7, a dominowa a
w nich idea pa stwa jako czynnika integruj cego
i organizuj cego spo ecze stwo8.
Wybuch drugiej wojny wiatowej po o y
kres rozwijaj cej si szkolnej, o cjalnej urnalistyce, kt ra ukazywa a si w ramach struktur
konspiracyjnych. R wnie okres powojenny
nie sprzyja szkolnym inicjatywom wydawniczym. Popularne by y gazetki cienne, kt re
poddawano cenzurze, i kt re m wi c wprost
niewiele mia y wsp lnego z autentyczn pras uczniowsk . Pe ni y wi c przede wszystkim
funkcje propagandowe (w wi kszo ci przypadk w by y to przedruki z o cjalnych gazet organ w partyjnych9), mia y g wnie za zadanie
wzywa kolektyw klasowy lub kolektyw
szkolny do wsp zawodnictwa w nauce i przodownictwa w dzia alno ci spo ecznej10. W og lny nurt wczesnego my lenia o prasie szkolnej
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wpisuje si stwierdzenie Stanis awa Aleksandrzaka: w naszych warunkach spo eczno-politycznych oraz kulturalnych i o wiatowych nie
ma miejsca ani potrzeby wydawania czasopism
szkolnych, kt re by yby inn form podr cznika o ograniczonym kr gu tematycznym 11. T
luk mia y wype ni zr nicowane, wysokonak adowe czasopisma dzieci ce i m odzie owe.
Poza wspomnianym ju okresem mi dzywojennym, czasem o ywienia inicjatyw zwi zanych z pismami szkolnymi by karnawa Solidarno ci . Has a wolno ci i demokracji sprzyja y traktowaniu prasy szkolnej jako wa nego
elementu budowy spo ecze stwa obywatelskiego, a wydawcami pism by y w wczas nie tylko
rodowiska szkolne, ale i dzia aj ce przy szkoach dru yny harcerskie, ko a hobbystyczne czy
organizacje opozycyjne. Jak ju wspomniano,
po roku 1989 nast pi prawdziwy renesans prasy szkolnej.

Spory de nicyjne

Wydaje si , e medioznawcy po wi caj niewiele uwagi prasie szkolnej i, jak podkre la
Ryszard Kowalczyk, nawet w badaniach medi w lokalnych zwykle nie bierze si pod
uwag periodyk w szkolnych, akademickich
i naukowych 12. Ponadto w por wnaniu do

6
O roli i znaczeniu prasy szkolnej w okresie mi dzywojennym mo e wiadczy fakt, e by a ona obj ta regulacjami prawnymi. W latach 1926 1927 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyda rozporz dzenie, kt re mia o na
celu umo liwi w adzy pa stwowej ingerencj w dzia alno prasy, szczeg lnie tej, kt ra krytycznie ocenia a rzeczywisto spo eczn i polityczn , czy m wi c wprost polityk prowadzon przez rz d i administracj pa stwow . Zob. A. Faber-Chojnacka, Czasopisma krakowskie dla dzieci i m odzie y w dwudziestoleciu mi dzywojennym,
Krak w 1999, s. 10.
7
D. Grzegorczuk, Sprawozdanie z III konferencji naukowej z serii Prasa Podlaska w XIX XXI wieku nt. Prasa
szkolna i m odzie owa po udniowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, pod patronatem starosty mi skiego Czes awa Mroczka. Siennica, 15 kwietnia 2005 r., Szkice Podlaskie 2005, nr 13, s. 274.
8
W. Ko ski, Prasa szkolna w m odzie owa w P ocku do 1939 roku [w:] Prasa podlaska w XIX XXI wieku: szkice
i materia y, red. R. Dmowski, A. Ko odziejczyk, Siedlce 2010, t. III, s. 18.
9
S. Tubek, Rola czasopism szkolnych, Nowa Szko a 1998, r. 54, nr 9, s. 60.
10
W. Wojty ski, Prasa uczniowska kolektywu szkolnego, Nowa Szko a 1955, nr 6, s. 626.
11
S. Aleksandrzak, Czasopisma dzieci ce w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Wychowanie
w Przedszkolu 1979, nr 4, s. 180.
12
R. Kowalczyk, Media lokalne , dz. cyt., s. 19.

Prasa szkolna de nicja, cechy, funkcje
innych rodk w masowych prasa szkolna ma
z o ony i k opotliwy charakter, bowiem: nie
podlega wymogom s dowej rejestracji; brakuje dok adnych danych ilo ciowych o tego typu
wydawnictwach; posiada strukturalnie (budowa
czasopism) niejednolity charakter. Te, jak i inne
cechy prasy szkolnej sprawiaj , e poddaje si
ona atwemu opisowi.
Przez prasoznawc w czasopisma szkolne s uznawane najcz ciej za pras lokaln 13/
rodowiskow , adresowan nie do wszystkich
cz onk w danej zbiorowo ci terytorialnej, lecz
do okre lonych rodowisk14. Autorzy Encyklopedii wychowania kwali kuj wydawnictwa
szkolne jako ga czasopi miennictwa, kt ra
jest ci le zwi zana z yciem pewnej szko y lub
kilku szk 15. W Encyklopedii pedagogicznej
XXI wieku has o gazetka szkolna zosta o opisane nast puj co: wydawana przez uczniowski zesp redakcyjny dla uczni w 16. Jeszcze
inni plasuj pras szkoln na pograniczu prasy
dla dzieci i m odzie y17, uznaj c j za jedno
z g wnych osi gni wychowawczych czasopi miennictwa dzieci cego 18. Warto doda ,
e czasopisma m odzie owe i dzieci ce cho
skierowane do tej samej grupy odbiorczej co
prasa szkolna znacznie si od niej r ni ,
przede wszystkim podmiotowo ci tw rc w19.
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Te pierwsze redaguj zinstytucjonalizowani
wydawcy, te drugie nadawcy, kt rzy jednocze nie s ich odbiorcami; uwarunkowaniami
rynkowymi (nie podlegaj komercjalizacji);
zwi zaniem instytucjonalnym (z funkcjonowaniem danej plac wki edukacyjnej).
Obszern de nicj prasy szkolnej znajdziemy w Encyklopedii wiedzy o prasie Juliana Malanki, kt ry za pras szkoln uznaje og gazet
i czasopism adresowanych do m odych odbiorc w w wieku od 14 do 25 lat (...), preferuj cych
tre ci mog ce zainteresowa kr g odbiorc w
(rozrywkowe, popularnonaukowe, problemowe, omawiaj ce kwestie m odzie owe, poradnictwo), wydawane przez zwi zki i organizacje
m odzie owe b d wyspecjalizowane instytucje
wydawnicze, polityczne, spo eczne, kulturalne,
ko cielne 20. Wy czono z niej jednak pras
szkoln tworzon przez uczni w i nauczycieli
szk podstawowych (nauczania pocz tkowego
oraz klasy I
I), zaliczono natomiast pisma
szkolne organizacji politycznych czy ko cielnych, co niejako zaprzecza idei redagowania
tego typu periodyk w przez uczni w i do nich
skierowanych.
R norodno terminologiczna sk oni a autork do podj cia pr by zde niowania na nowo
poj cia prasa szkolna , przez kt r mo na ro-

13
Podstawowym warunkiem, by mo na by o m wi , e prasa szkolna jest cz ci prasy lokalnej, a dok adniej
sublokalnej, jest zawarto tego typu wydawnictw zwi zana z yciem i funkcjonowaniem danej spo eczno ci, rozumianej nie tylko jako ca o , ale r wnie jako jej poszczeg lne cz ci (tak jest spo eczno szkolna wyodr bniona
na podstawie statusu instytucjonalnego). Zbi r tych wszystkich cech: miejsce redagowania i wydawania, zasi g
terytorialny (obszar kolporta u), kr g odbiorc w oraz zawarto (tre ), powoduje, e pisma szkolne s r d em informacji dla i o spo eczno ci lokalnej. Zob. J. Dzieniakowska, Pisma uczniowskie jako r d o informacji dla lokalnej
spo eczno ci szkolnej (komunikat), Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2003, nr 3, s. 100.
14
S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania: wsp czesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000, s. 206 207.
15
Encyklopedia wychowania, red. S. empicki, Warszawa 1937, s. 468; T. Adamczyk, Prasa szkolna [w:] Teoria
kszta cenia literackiego w latach 191 1939. Antologia, cz. 2, red. L. Jazownik, Zielona G ra 2001, s. 319.
16
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, Warszawa 2003, s. 14.
17
M. mieci ska, Prasa m odzie y szkolnej w regionie kaliskim w latach 1990 200 , Rocznik Kaliski 2008,
t. 34, s. 211.
18
I. Konopnicka, Czasopisma uczniowskie szans na inspirowanie tw rczej aktywno ci dziecka [w:] Ucze we
wsp czesnej szkole. Problemy edukacji wczesnoszkolnej, red. E. Ratajek, Kielce 2005, s. 235.
19
Z. Sok , Nowy gatunek , dz. cyt., s. 142.
20
Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Ma lanka, Wroc aw 1976, s. 175.
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zumie og czasopism o tre ci zr nicowanej
(przy jednoczesnym skoncentrowaniu na tematach zwi zanych z yciem szko y) lub specjalistycznej (pisma monotematyczne lub obcoj zyczne); wydawanych przez r ne podmioty
nale ce do rodowiska szkolnego (na przyk ad
samorz d uczniowski, dyrekcj szko y, grono
pedagogiczne, uczni w, rad rodzic w); adresowanych do zamkni tego kr gu odbiorc w
(uczni w i ich rodzic w oraz nauczycieli r nego
typu plac wek edukacyjnych: szko y podstawowe, z podzia em na klasy I III i I
I, gimnazja, szko y ponadgimnazjalne, specjalne o rodki
szkolno-wychowawcze); kolportowanych zazwyczaj na obszarze tych plac wek. Elementami
je r nicuj cym s : cz stotliwo ukazywania
si , nak ad, obj to , format, technika druku,
szata gra czna oraz spos b nansowania.
Przy takim za o eniu mo na doda , e
w uj ciu teoretycznym
prasy szkolnej nie
mo na zaliczy do rodk w masowego przekazu, poniewa :
nie ma sformalizowanej struktury poza
nielicznymi przypadkami nie podlega rejestracji s dowej lub urz dowej uregulowanej
przez ustaw z dnia 26 stycznia 1984 r.
prawo prasowe (Dz.U. z 1984, nr 5 poz. 24);
nadawca przekazu (redakcja pisma szkolnego) mo e dzia a samodzielnie, nie jest
uzale niony od innych podmiot w szeroko
rozumianego rynku prasowego;
nie ma cech masowo ci produkcji i dystrybucji (nak ad tego rodzaju periodyk w jest
zazwyczaj niewielki), nie wymaga u ycia
skomplikowanych, technicznych rodk w
produkcji;
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odbiorcy przekazu nie stanowi liczebnie
wielkiej, spo ecznie zr nicowanej i rozproszonej przestrzennie grupy anonimowych
czytelnik w; przekaz jest spersonalizowany,
czytelnicy i redaktorzy prasy szkolnej dobrze
si znaj , w zwi zku z czym nie dochodzi do
tak typowego dla przekaz w masowych
op nionego sprz enia zwrotnego;
w wypadku prasy szkolnej trudno m wi
o spe nieniu wymogu jednokierunkowo ci
i niesymetryczno ci przekazu, poniewa
bardzo cz sto grupa nadawc w jest jednocze nie grup odbiorcz danego pisma21.
Cechy prasy szkolnej dyskwali kuj j jako
medium o charakterze masowym, jednak ze
wzgl du na swoje cechy komunikacyjne oraz
pe nione funkcje stanowi ona element komunikacji medialnej (zapo redniczonej), odgrywaj c istotn rol w modelu komunikacji spo ecznej (rozumianej jako jedna z form komunikacji
mi dzyludzkiej), gdzie ka dy uczestnik aktu
komunikacyjnego mo e wyst powa zar wno
w roli nadawcy, jak i w roli odbiorcy komunikat w 22. Tym samym prasa szkolna doskonale
wpisuje si w postrzeganie komunikowania jako
procesu tworzenia wsp lnoty, kiedy to nadawca
przez komunikacj stara si ustanowi wsp lnot z odbiorc , przekazuj c informacje, idee,
postawy czy poszerzaj c ich wsp lne (nadawcy
i odbiorcy) wra enia i do wiadczenia23.

Cechy prasy szkolnej
i jej typologizacja

W literaturze przedmiotu wskazuje si , e rynek medi w drukowanych ma charakter dualny,

21
Innego zdania jest Zbigniew Bauer, kt ry uwa a, e pisma szkolne potwierdzaj znane prawo opisuj ce charakter komunikowania masowego ( ), gdzie zawsze niewielu dociera ze swoim przekazem do wielu . Zob. Z. Bauer,
Gazetka czyli szko a w szkole, Polonistyka 1996, nr 9, s. 589.
22
I. Pufal-Struzik, Komunikacja w szkole jako czynnik rozwoju i tw rczej aktywno ci dzia alno ci dziecka
[w:] Ucze we wsp czesnej szkole. Problemy edukacji wczesnoszkolnej, red. E. Ratajek, Kielce 2005, s. 212.
23
Has o Komunikowanie masowe (opr. T. Goban-Klas, W. Lipnik): Encyklopedia socjologii, Warszawa 1999,
t. 2, s. 40.
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Prasa szkolna de nicja, cechy, funkcje
okre lony cechami dw ch typ w segmentacji
podmiotowej i przedmiotowej. W pierwszej
zwraca si uwag na zr nicowanie potrzeb
czytelniczych konsument w prasy24. Stanis aw
Michalczyk stwierdzi , e poniewa mo emy
m wi o podobnych lub zbie nych postawach
b d zachowaniach wobec szkolnego tytu u
prasowego, omawiane wydawnictwa przynaledo wspomnianej ju kategorii prasy rodowiskowej zar wno tre ciowo, jak i przestrzennie
zwi zanej z miejscem zamieszkania, pracy lub
nauki odbiorc w, a przewa nie tak e wydawc w. Badaj c pras w perspektywie segmentacji przedmiotowej, nale y wi c przede wszystkim okre li determinanty poda y powi zane
z konkurencj o dost p do takich zasob w jak:
papier, maszyny i technologia druku, zespo y
redakcyjne nalizuj ce kszta t i struktur merytoryczn wydawanych gazet i czasopism 25.
Stanis aw Tubek zauwa y , e szkolny ruch
wydawniczy ze swej natury jest zjawiskiem
samorodnym, spontanicznym i niepowtarzalnym 26. Te cechy maj istotne znaczenie dla
sprowadzenia tego typu wydawnictw w ramy
badawcze, dlatego okre lenie dok adnego stanu
ilo ciowego czy jednoznaczne opisanie wzorcowych cech opisywanego segmentu prasy jest
du ym wyzwaniem.
Opisu cech prasy szkolnej dokonano w oparciu o badania zachodniopomorskiej prasy szkolnej, przeprowadzone w latach 2010 2014, pozyskuj c informacje z 714 szk publicznych funkcjonuj cych w regionie obejmuj cym 21 powiat w oraz 114 gmin. Deklaracj wydawania pisma
z o y o 360 jednostek o wiatowych, co oznacza,
e w analizowanym wojew dztwie co druga
szko a publiczna prowadzi systematyczn lub
okazjonaln dzia alno wydawnicz . Wydawcami najwi kszej liczby tytu w prasowych s
publiczne szko y podstawowe (146), nast pnie

szko y gimnazjalne (92), zespo y szk (78),
licea (24) oraz inne plac wki o wiatowo-wychowawcze (20). Najcz ciej pras szkoln wydaj
szko y podstawowe, w kt rych nierzadko ukazuj si dwa tytu y jeden adresowany do uczni w
klas I III, drugi do uczni w klas I
I. Najmniejsz aktywno wydawnicz przejawiaj
szko y ponadgimnazjalne.
Cechy analizowanych tytu w prasy szkolnej:
1. Okresowy charakter
zdecydowana
wi kszo analizowanych tytu w jest publikowana w sta ych cyklach (np. kwartalniki Kiesze [Szko a Podstawowa nr 5 im. Henryka
Sienkiewicza w Szczecinie] czy p roczniki
G-rzeczna 5 [Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie]); najcz ciej
s wydawane w cyklu dwumiesi cznym (np.
IX Wrota [IX Liceum Og lnokszta c ce z Oddzia ami Dwuj zycznymi im. Bohater w Monte
Cassino w Zespole Szk Og lnokszta c cych
nr 6 w Szczecinie]) i miesi cznym (np. Scoolwiniak [Zesp Szk nr 10 w Szczecinie])
w sumie 136, co stanowi 50% og u analizowanych pism). Analizuj c periodyczno pod
k tem typu szko y, mo na stwierdzi , e pisma
szkolne najcz ciej s wydawane w szko ach
podstawowych oraz liceach, natomiast w szkoach gimnazjalnych i zespo ach szk przewa aj dwumiesi czniki oraz nieregularniki.
2. S to wydawnictwa o niskim nak adzie,
w wi kszo ci przypadk w nie przekracza on
50 egz. (94 tytu y, tj. 35% wszystkich analizowanych, np. Kontrast [Zesp Szk Ponadgimnazjalnych im. Pami ci O ar Terroryzmu
11 Wrze nia 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim]),
co oznacza, e s one dost pne niewielkiej grupie odbiorc w. Zdarzaj si jednak wyj tki
(przyk adem jest LOgin. M odzie owy Dwutygodnik Powiatowy , redagowany od lutego 2011
roku przez uczni w LO w Gry cach. Pismo jest

Zob. W. Patrza ek, Segmentacja rynku prasowego, Wroc aw 2002, s. 10.
Tam e, s. 11.
26
S. Tubek, Rola czasopism szkolnych, dz. cyt., s. 60.
24
25
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nansowane przez starostwo powiatowe w Grycach, jego nak ad wynosi 2 tys. egz.).
Warto doda , e 105 tytu w, czyli 39,4%
og u analizowanej prasy, ukazuje si w wersji
tradycyjnej/papierowej (np. Insekt [Liceum
Og lnokszta c ce im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 2
w Drawsku Pomorskim]); ponad 99 pism (czyli
37%) jest wydawanych zar wno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej (np. No Name
[Gimnazjum nr 10 w Szczecinie]); 52 pisma
(19,5%) posiadaj jedynie wersj elektroniczn (np. Har2rd [Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie]) umo liwiaj c
indywidualnemu czytelnikowi w asny wydruk
szkolnego periodyku. Jedynie nieliczne pisma
przyjmuj form pojedynczych artyku w zamieszczanych na stronie internetowej szko y
lub gazetek ciennych.
3. Powielanie za pomoc rodk w w asnych27 wi kszo pism (215 tytu w, czyli
80%) jest sk adana w zwyczajnych programach
tekstowych (np. GimUcho [Gimnazjum nr 1
im. o nierzy Armii Krajowej w Gry cach]);
w 39 pismach (14% szkolnych redakcji, np.
Kaczka Dziwaczka [Szko a Podstawowa
w Kar cinie]) wykorzystuje zewn trzne programy umo liwiaj ce tworzenie r nego rodzaju
makiet prasowych28; nieliczne pisma (12 tytuw, czyli 4,5%) maj sk ad r czny (zazwyczaj
s to kserowane wycinki tekstowe nierzadko
zawieraj ce odr czne dopiski) przyk adami
s Nowinki spod Tablicy [Szko a Podstawowa im. Miko aja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybiernowie]; zdecydo-
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wana wi kszo pism jest drukowana na cyfrowych, szkolnych drukarkach, jedynie 7 spo r d
266 periodyk w (np.
omot [Zesp Szk
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ko obrzegu] i Ortodroma [Zesp Szk Morskich im.
Polskich Rybak w i Marynarzy w Ko obrzegu]
(obydwie w ko obrzeskim Wydawnictwie Kamera) jest wydawanych przez profesjonalne
drukarnie.
4. Tematyk charakteryzuj : 1) aktualno ,
kt r ogranicza cz stotliwo ukazywania si
pisma; 2) wzgl dna uniwersalno i informacyjno tre ci (do g wnych kr g w tematycznych prasy szkolnej nale y zaliczy szko
i nauczycieli oraz uczni w i ich najbli sze
otoczenie); 3) ograniczono wynikaj ca z zasi gu czytelnik w (w ski kr g odbiorc w);
4) cykliczno (na tematy poruszane w prasie
szkolnej du y wp yw ma kalendarz szkolny).
Wiele tre ci jest po wi conych nast puj cym
po sobie porom roku29, r nym rocznicom,
wi tom pa stwowym, narodowym, rodzinnym, kt re najcz ciej s zwi zane z kalendarzem liturgicznym30. Z jednej strony teksty
charakteryzuje pewna okazjonalno , z drugiej cykliczno organizuj ca i porz dkuj ca
rytm ycia szko y31.
5. Brak znamion komercyjno ci w 124 szkoach (co stanowi 46,6% analizowanych plac wek) pisma s dystrybuowane bezp atnie (np.
Po Nowemu [II Liceum Og lnokszta c ce im.
Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczeci skim]), reszta jest rozprowadzana odp atnie,
za niewielkie, wr cz symboliczne kwoty, kt re
s przeznaczane na pokrycie koszt w druku pi-

T. Adamczyk, Prasa szkolna , dz. cyt., s. 319.
Zob. przypis nr 3.
29
I. Konopnicka, Czasopisma tworzone przez dzieci w m odszym wieku szkolnym [w:] Transformacja w polskiej
edukacji wczesnoszkolnej, red. T. Lewowicki, Krak w 2004, s. 190 191.
30
B. Olszewska, P omyczkowy kalendarz liturgiczny. W kr gu wybranych temat w i motyw w literatury religijnej mi dzywojennego P omyczka (191 1939) [w:] Stare i nowe
czasopisma dla dzieci i m odzie y, red.
B. Olszewska, E. ucka-Zaj c, Opole 2013, s. 113 114.
31
Por. A. Korzeniecka-Bonder, Czas drukowania wiadectw , czyli czerwcowy czas szkolny. O szkolnej grze
pozor w [w:] M odzie kultura to samo , red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Bia ystok 2012, s. 81.
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sma (np. Mi dzy Nami Uczniakami [Szko a
Podstawowa z Oddzia ami Integracyjnymi im.
Leonida Teligi w Pyrzycach], kosztuje 2 z ).
6. Posiadaj presti owy charakter wydaje
si , e wydawanie szkolnego periodyku wiadczy o pozaobowi zkowym zaanga owaniu nauczycieli w dzia alno edukacyjn i mo e by
zdeterminowane wieloma czynnikami, do kt rych zaliczaj si m.in. typ plac wki o wiatowej
(baza lokalowa i materialna), kadra pedagogiczna
(jej kompetencje, kwali kacje, stosunek do wykonywanego zawodu), tradycje prasowe szkoy, a tak e szeroko rozumiany kapita spo eczny
uczni w (ich ambicje czy predyspozycje).
Z analiz tre ci wi e si pr ba wyodr bnienia rodzaj w prasy szkolnej. Na podstawie
przeprowadzonych bada autorka stwierdzia, e:
zdecydowan wi kszo przebadanych tytu w stanowi tak zwane kalejdoskopy (np.
Klawa awa [Zesp Szk im. Wedl w-Tuczy skich w Tucznie], 251 tytu w, czyli 95% og u analizowanych tytu w), kt re
podejmuj r ne tematy;
rzadkie s pisma specjalistyczne, spro lowane, tematycznie wyspecjalizowane (odnotowano jedynie dwa tego typu tytu y:
wydawany od 1993 roku Eko- wiat i My
[Zesp Szk im. Tadeusza Ko ciuszki
w obzie] oraz ukazuj cy si od 2011 roku
Tw j Szkolny Dietetyk [ZS Policealnych
w Ko obrzegu]);
odnotowuje si tytu y monotematyczne
zazwyczaj ukazuj ce si z okazji wydarze wyj tkowych dla szkolnego rodowiska, przyk adem jest np. Szkolna Pralnia
[III Liceum Og lnokszta c cego w Szczecinie] po wi cona 750-leciu D bia, prawobrze nej cz ci Szczecina;
wyst puj periodyki obcoj zyczne, kt re
realizuj funkcje edukacyjne
w wojew dztwie ukazuj si dwa pisma: niemieckoj zyczny Unter Uns przeznaczony dla
najm odszych uczni w szko y podstawowej
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(klasy I III) [Szko a Podstawowa nr 56
w Szczecinie] oraz angloj zyczny What s
Up
przeznaczony dla uczni w klas
I
I [Szko a Podstawowa nr 2 w winouj ciu];
dwa pisma s typowymi zwierciad ami
ycia , maj one wy cznie informacyjny
charakter, nie s to typowe pisma szkolne, w kt rych zdecydowan wi kszo
stanowi teksty pisane przez uczni w dla
uczni w, ale swoistego rodzaju biuletyny,
za pomoc kt rych s podawane dodatkowe wiadomo ci, opr cz tych udzielanych
o cjalnie ( Biuletyn Informacyjny [Szko a
Podstawowa w Trzyg owie] oraz Gazeta
Wywiad wkowa [Zesp Szk Publicznych w Polanowie]).
Prasa szkolna jest zr nicowana r wnie pod
wzgl dem kategorii wydawcy:
w zdecydowanej wi kszo ci (206 tytu w)
wydawcami pism s szko y (np. Wie ci
Spod Rakiety [Szko a Podstawowa nr 3 im.
Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gry cach]);
w r d tytu w redagowanych przez cz onk w r nego rodzaju k zainteresowa
(33 tytu y) wydawcy w zdecydowanej
wi kszo ci wymieniali: ko a lub pracownie dziennikarskie ( Bukowe Nowinki
[Szko a Podstawowa nr 74 im. Stanis awa
Gro skiego w Szczecinie], og lne ko a zainteresowa ( Rogowiaczek [Szko a Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie]),
ko a medialne ( redniak Go ci ski [Zesp Szk im. Macieja Rataja w Go cinie]),
redakcyjne ( Sz steczka [Szko a Podstawowa nr 6 im. Narodowego wi ta Niepodleg o ci w Koszalinie]) lub sekcje radiowo-dziennikarskie ( Forum. Fantastyczna Organizacja Ruchu Uczniowskich Mistrz w
[II Liceum Og lnokszta c ce w Zespole
Szk
Og lnokszta c cych w Nowogardzie]), ko a kultury j zyka polskiego ( Kogel-Mogel [Szko a Podstawowa im. J zefa
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Mozolewskiego w Kobylance]) lub komputerowe ( Wyspiarz [Zesp Szk Zawodowych nr 1 w Szczecinie]);
niewiele, bo jedynie 15 tytu w wydaje
samorz d szkolny, np. Szkolna Chochla
[Szko a Podstawowa im. Lotnik w Polskich
w Zespole Szk w Miros awcu];
zespo y klasowe redaguj 6 pism (np. Sztubak [Szko a Podstawowa nr 2 z Oddzia ami Integracyjnymi w Zespole Szk Og lnokszta c cych w Stargardzie Szczeci skim]);
wydawc 5 tytu w s biblioteki, np. Do
Dzwonka [Szko a Podstawowa w D ugoce];
Maski. Gazeta M odzie owa by y jedynym pismem mi dzyszkolnym.
O pro lu, charakterze czy rodzaju pism szkolnych decyduje wiele czynnik w. Zale one
mi dzy innymi od rodzaju wydawcy (inne treci b dzie mo na znale w pi mie redagowanym przez samorz d uczniowski, inne w periodyku o charakterze klasowym), a tak e od
wieku cz onk w zespo w redakcyjnych (inny
pro l b dzie mia o pismo redagowane przez
uczni w nauczania pocz tkowego, inny pisma szk ponadgimnazjalnych) oraz cel w dydaktycznych b d wychowawczych, jakie chce
osi gn opiekun pisma.
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Funkcje prasy szkolnej

Zo a Sok w jednym ze swoich artyku w
postawi a pytanie: Czy gazetki szkolne s metod dydaktyczn , czy prasow form wypowiedzi . Dla badaczki wydawnictwa szkolne
s jednym i drugim, i doskonale si przenikaj i uzupe niaj 32. Pras szkoln mo na wi c
uzna jako narz dzie procesu dydaktycznego33
oraz wychowawczego34.
Pisma szkolne realizuj r wnie istotne
postulaty kszta cenia medialnego35, gdy ucz
medialnej pi mienno ci
rozumianej jako
przygotowanie dzieci i m odzie y do wiadomego i krytycznego odbioru medi w oraz
racjonalnego pos ugiwania si nimi jako narz dziem pracy, komunikowania si i uczenia 36.
To nie tylko wychowanie i kszta towanie postaw wzgl dem medi w (na przyk ad w ramach dyskusji nad pro lem szkolnego pisma
mo na uczniom zleci analiz prasy dzieci cej
czy m odzie owej i stworzenie listy jej wad
i zalet37), ale r wnie nabywanie umiej tno ci
wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego my lenia. Na przyk ad podczas dyskusji
nad tekstem kszta ci si umiej tno wyra ania
opinii, obrony w asnego zdania, poszukiwania
argument w (czyli wszystko to, co sk ada si na
kultur dyskusji38), czy pos ugiwania si technologi informacyjn 39, a tak e zdolno do

Z. Sok , Nowy gatunek prasowy , dz. cyt., s. 142.
Wac aw Strykowski w r d medi w dydaktycznych wyr nia funkcje: a) poznawcz prasa szkolna pozwala
pozna wybrany wycinek rzeczywisto ci; b) kszta c c
jest narz dziem rozwijania zdolno ci poznawczych oraz
uczu i woli uczni w; c) dydaktyczn jest dodatkowym r d em zdobywania informacji i nabywania umiej tno ci;
d) emocjonalno-motywacyjn pozwala uruchomi procesy zwi zane z prze ywaniem emocji oraz wzmocni motywacj ucznia. Zob. W. Strykowski, Audiowizualne materia y dydaktyczne: podstawy kszta cenia multimedialnego,
Warszawa 1984, s. 24; tego , Kompetencje medialne: poj cie, obszary, formy kszta cenia [w:] Kompetencje medialne
spo ecze stwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Pozna 2004, s. 35 37.
34
W r d funkcji wychowawczych mo na wymieni : a) kszta towanie pasji spo ecznych; b) realizacj idei indywidualizacji; c) rozwijanie humanistycznych uzdolnie m odzie y; d) uruchamianie proces w samowychowania;
e) organizowanie i integrowanie ycia wewn trznego szko y; f) uruchamianie proces w spo ecznych, np. opinii
publicznej. Zob. G. Sowi ski, Wychowawcze funkcje gazetki szkolnej, ycie Szko y 1975, nr 3, s. 44.
35
Por. H. Zg kowa, Szkolne dziennikarstwo, Polonistyka 1999, nr 7, s. 437 439.
36
K. Boche ska, Gazetka szkolna. Pomys na edukacj medialn , Neodidagmata 2008, nr 29/30, s. 152.
37
Por. J. Walu , Czy warto tworzy gazetki szkolne?, ycie Szko y 1996, nr 3, s. 175 176.
38
S. Tubek, Rola czasopism szkolnych, dz. cyt., s. 62.
39
K. Gierszal, G. Mi tus, U. Puchalska, Warto stworzy ko o dziennikarskie, Nowa Polszczyzna 2001, nr 4, s. 32.
32
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rozr niania typ w przekazu ( kcja a fakt, fakt
a komentarz, komentarz a reklama)40. Wydawanie prasy szkolnej pozwala uczniom zrozumie
wszystkie etapy funkcjonowania medi w, kt re obejmuj : koncepcj programow , produkcj (mi dzy innymi poznawanie r nych form
wypowiedzi dziennikarskiej41, umiej tno
rozr nienia styl w i funkcji przekazu j zykowego i ich stosowania), transmisj (na przyk ad
uczniowie zajmuj cy si rozprowadzaniem gazetki ucz si reklamy42) oraz odbi r przekazu
przez publiczno 43.
Prasa szkolna jest zjawiskiem wieloaspektowym i wielofunkcyjnym, dlatego te realizowane przez ni funkcje maj z o ony charakter. Na
ich dok adne okre lenie pozwala analiza tre ci
szkolnych periodyk w, dzi ki kt rej mo na wyodr bni funkcje zamierzone oraz te faktycznie
realizowane. W przypadku prasy szkolnej z tradycyjnego katalogu funkcji medi w lokalnych
nale y wykluczy dwie kontroln w adz lokalnych oraz reklamowo-og oszeniow .
Obejmuj c analiz zawarto ci ponad 1341
egzemplarzy, z 266 pism szkolnych dost pnych
autorce wyodr bniono dominuj ce funkcje
szkolnych periodyk w:
1. Informacyjno-dokumentacyjn
pisma
szkolne s r d em informacji nie tyle dla, ile
przede wszystkim o szkolnej spo eczno ci44.
Ich naczeln funkcj jest funkcja informacyjna,
szkolne wydawnictwa s wa nym o rodkiem
dokumentacji r nych przejaw w ycia ro-
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dowiska szkolnego, a w szerszej perspektywie
spo ecznego, stanowi c zwierciad o ycia
szko y 45, swoistego rodzaju kronik , chronologicznie lub tematycznie uporz dkowany zbi r
najwa niejszych wydarze szkolnej spo ecznoci. O jej sukcesie [funkcji dokumentacyjnej
dop. PO] decyduje stopie zaanga owania
[redakcji dop. PO] w ycie szko y 46. Prasa
szkolna stanowi wi c specy czn form kalendarium o wiatowego, jednocze nie zawarte
w niej informacje wsp tworz i utrwalaj dzieje danej plac wki edukacyjnej, nie tylko informuj c o danym wydarzeniu, ale i powiadamiaj c o jego okoliczno ciach. Autorzy szkolnych
publikacji zwi le przedstawiaj opisywane
fakty, kieruj c si ich aktualno ci dla odbiorcy,
a tak e rzetelno ci , pisz c jasno i precyzyjnie47.
W prasie szkolnej te cechy (faktogra czno ,
wierno , zwi z o , aktualno , rzetelno ,
jasno , precyzja) wyst puj z r nym nat eniem; szczeg lnie ograniczona jest aktualno ,
kt rej ramy wyznacza periodyzacja czasopisma.
Na podstawie bada mo na stwierdzi , e w prasie szkolnej tego typu teksty pojawiaj si bardzo
cz sto i stanowi najbardziej autorski i najbogatszy dzia tego rodzaju wydawnictw.
2. Indywidualizuj ca i socjalizuj ca polegaj ca na opisywaniu odr bno ci, zaznaczaniu
inno ci danego rodowiska pod wzgl dem na
przyk ad geogra cznym, kulturowym, wiatopogl dowym czy zwi zanym z wiekiem. W mediach ta funkcja przejawia si g wnie w formie

K. Boche ska, Gazetka szkolna..., dz. cyt., s. 152 153.
A. opata, Adieu..., czyli o j zykowych i pozaj zykowych sygna ach zaprzestania kontaktu, Polonistyka
1997, nr 6, s. 361 364.
42
B. Ciborowska-Lipko, Z zabawy nauka ycia, Kielce 2000, s. 16.
43
S. Juszczyk, Dziecko w wiecie wiedzy, informacji i komunikacji [w:] Dziecko w wiecie wiedzy, informacji
i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Toru 2005, s. 29.
44
J. Dzieniakowska, Pisma uczniowskie jako r d o informacji dla lokalnej spo eczno ci szkolnej (komunikat),
Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza 2003, nr 3, s. 101.
45
I. Socha, Czasopisma m odzie y szkolnej w Polsce 191 1930, Katowice 1986, s. 97.
46
E. Nowak, Czy gazetka uczniowska mo e pe ni w szkole funkcj wewn trznego public relations? Opis i analiza rozpoznawania i rozwi zywania problemu organizacyjnego, Biblioteka w Szkole 2003, nr 9, s. 3.
47
K. Wolny-Zmorzy ski, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, j zyk, Warszawa
2009, s. 27 28.
40
41
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przybli ania wizerunku oraz dzia alno ci jednostek lub instytucji nieznanych w danym rodowisku. Nie stoi ona w sprzeczno ci z funkcj
socjalizuj c , kt ra ze wzgl du na edukacyjny
i wychowawczy walor prasy szkolnej r wnie
wyst puje w analizowanych tytu ach. Jest ona
widoczna w upowszechnianiu zachowa zgodnych z normami spo ecznego funkcjonowania
oraz z uniwersalnymi zasadami.
3. Inspiruj co-aktywizuj ca przejawiaj ca
si w d eniu do okre lonych cel w danej spoeczno ci w r nych sferach ycia. I podobnie
jak w przypadku funkcji socjalizuj cej, wydawnictwa szkolne podejmuj r nego rodzaju
kampanie na rzecz szkolnego rodowiska. Najcz ciej s one zwi zane z edukacj zdrowotn , ekologiczn , samopomoc , ze zwalczaniem
patologii spo ecznych, wspieraniem inicjatyw
rodowiskowych. Niejednokrotnie redaktorzy
pism zach caj do rozwijania ycia duchowego lub umys owego przez organizowanie r wnego rodzaju spotka z animatorami lokalnej
kultury, co jest dowodem na w czanie si pism
szkolnych w realizacj zada o charakterze lokalnym.
4. Kulturotw rcza i rozrywkowa przejawiaj ca si w upowszechnianiu warto ci nie
tylko i to nale y podkre li
kultury dominuj cej, ale r wnie r nego rodzaju podkultur
(g wnie przez publikacj recenzji lmowych
lub teatralnych, recenzji ksi ek, zespo w
muzycznych lub koncert w, a tak e gier komputerowych, sporadycznie pojawiaj si teksty po wi cone analizie lektur szkolnych). Na
podstawie analizy mo na stwierdzi , e wzrasta
znaczenie funkcji rozrywkowej w mediach, jest
ona r wnie sta ym elementem prasy szkolnej.
Urozmaica ona i wzbogaca przekaz, umo liwia
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poznawanie (w innej formie), wyra anie emocji i uczu , jest tak e rodkiem do ich wywoywania.
5. Integracyjna i promocyjna szko y zagadnienia poruszane na amach pism szkolnych
s ci le zwi zane ze rodowiskiem szkolnym,
staj si elementem cz cym spo eczno
szkoln , wp ywaj na zachowania jej cz onk w. Lokalno
pism szkolnych powoduje,
e zyskuje [ono pismo szkolne dop. PO]
miano wa nego elementu ycia klasy i szkoy: uczy, zaciekawia, prowokuje do r nego
rodzaju wi kszych i mniejszych przemy le ,
integruje rodowisko szkolne 48. Ta zale no
wynika z faktu, e prasa ma ej spo eczno ci
jest doskona ym czynnikiem organizuj cym
t zbiorowo , kt ra ma w asn opini , w asne s dy i preferencje 49. Szkolna dzia alno
wydawnicza sprzyja integracji szkolnej spoeczno ci mi dzy innymi przez prezentowanie
pozytywnych warto ci, zjawisk, proces w, wydarze , ludzi. Prasa szkolna wspiera i umacnia
integracj organizacyjno-porz dkow b d c
efektem akceptowania norm i zasad funkcjonowania jednostek w grupach. Jest w niej widoczna wiadomo spo eczna danego organizmu
szkolnego i poczucie dumy z powodu przynale no ci do danej spo eczno ci. Dzi ki pismom
szkolnym tworzy si duchowa czno , to samo szkolna, co sprzyja kreowaniu atmosfery
zaanga owania w r d cz onk w tej lokalnej
spo eczno ci50.

Zako czenie

Artyku jest pr b okre lenia wyra nych ram
teoretycznych i praktycznych prasy szkolnej
na przyk adzie periodyk w ukazuj cych si
wojew dztwie zachodniopomorskim w latach

48
G. Tomiak, O szkolnym dziennikarstwie s w kilka. Prasowy grzech zaniechania?, Edukacja Humanistyczna.
Uniwersytet Zielonog rski 2006, t. 4, s. 168.
49
I. Konopnicka, Czasopisma dzieci ce w kszta ceniu wczesnoszkolnym, Opole 2006, s. 115.
50
R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, t. 1, Pozna 2008, s. 67.
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2010 2014. Pomimo e tradycja szkolnych tytu w si ga XIX wieku, to okazuje si , e zwi zane z ni kwestie de nicyjne wci budz wiele w tpliwo ci. Przez jednych badaczy prasa
szkolna jest uznawana za pras rodowiskow ,
inni plasuj j na pograniczu prasy dla dzieci
i m odzie y. R wnie spornym zagadnieniem
jest jej przynale no do medi w masowych.
W trakcie bada nad zawarto ci zachodniopomorskiej prasy szkolnej pozyskano informacje,
ile spo r d 714 szk publicznych funkcjonuj cych w regionie wydaje w asne tytu y prasowe
(w r nych formach). Tak deklaracj z o y o
360 jednostek o wiatowych. Cho wi c autorka
nie mia a mo liwo ci skonfrontowania swoich
bada ze stanem wcze niejszych analiz (szczeg lnie ilo ciowych) prasy szkolnej Pomorza Zachodniego, to mo na wnioskowa , e co druga
szko a prowadzi systematyczn lub okazjonaln
dzia alno wydawnicz (tego typu tytu y najcz ciej wydaj szko y podstawowe, najmniejsz aktywno przejawiaj szko y ponadgimnazjalne). Przy czym cz stotliwo wydawania
tego typu prasy jest wi ksza w mniejszych (pod
wzgl dem liczby mieszka c w) jednostkach administracyjnych ni w wi kszych, na przyk ad
w Szczecinie czy Koszalinie. Zdecydowan
wi kszo analizowanych tytu w stanowi tak
zwane kalejdoskopy podejmuj ce r ne tematy.
Rzadkie s pisma specjalistyczne, monotematyczne czy periodyki obcoj zyczne. Istotnym
wydaje si okre lenie wydawcy szkolnych tytuw w zdecydowanej wi kszo ci przypadk w
inicjatorem powstania pisma jest szko a, a nast pnie ko a zainteresowa jedynie 15 pism jest
wydawanych przez samorz d szkolny, co mo e
wiadczy o niewielkiej inicjatywie oddolnej
uczni w zachodniopomorskich szk .
Kolejnym elementem opisywanej prasy jest
pr ba okre lenia funkcji szkolnych periodyk w,
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kt re opr cz zada dydaktycznych i kszta c cych pozwalaj na podejmowanie dzia a
informacyjno-dokumentacyjnych, indywidualizuj cych i socjalizuj cych, a tak e inspiruj co-aktywizuj cych, kulturotw rczych i rozrywkowych, integracyjnych i promocyjnych. Naley stwierdzi , e nie s one wype niane jednocze nie przez wszystkie badane wydawnictwa
szkolne. Zauwa alne s r nice w ich wyst powaniu, r na jest ich intensywno i nasilenie,
przy czym os abienie ich wyst powania zale y
od wielu czynnik w, jak cho by od rodzaju
plac wki edukacyjnej, jej mo liwo ci nansowych, zaanga owania uczni w w proces wydawniczy czy za o e opiekuna pisma.
Tw rc w i odbiorc w szkolnych periodyk w mo na nazwa generacj cyfrow , kt ra
kreatywnie wykorzystuje mo liwo ci, jakie
stwarza Web 2.0, i to ono w istotnym stopniu
determinuje ich kompetencje komunikacyjne.
Wydaje si , e w odniesieniu do prasy szkolnej ewolucja sieciowych u ytkownik w posz a w dw ch odmiennych kierunkach. Szkolne redakcje jakby nie docenia y potencja u
drzemi cego w nowych technologiach (prasa
szkolna nie funkcjonuje w obiegu popularnych
medi w spo eczno ciowych). S ab stron analizowanych tytu w prasy szkolnej jest wi c
ladowe sprz enie zwrotne, kt re gwarantuje
skuteczno komunikacji. R wnie negatywnie nale y oceni fakt, e nie wszystkie pisma
szkolne maj swoje internetowe odpowiedniki,
co zdecydowanie zaw a grup potencjalnych
czytelnik w. Pomimo tych brak w rodki masowego przekazu, w tym r wnie nowe media,
wielokrotnie pojawiaj si w rozwa aniach, co
niew tpliwie wiadczy o tym, jak istotn rol
odgrywaj w yciu m odych ludzi. Co ciekawe,
m odzie w przewa aj cej cz ci ma do nich
krytyczny stosunek

