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O POTRZEBIE BADAŃ NAD 
PRASĄ DLA MŁODYCH 
CZYTELNIKÓW

Jerzy Jarowiecki: CZASOPISMA DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PRASA 
MŁODZIEŻOWA W POLSCE W LATACH 
1918–2000. Wydawnictwo Wyższej Szko-
ły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2016.
S. 311.

Śmierć prasy, podobnie jak koniec historii
i idei, wieszczono wielokrotnie. Choć w ostat-
nich latach pozycja prasy uległa znacznym 
przemianom w strukturze rynku medialnego, 
to nadal ma wielu odbiorców, choć powoli 
zmienia się jej funkcja. Wraz z rozwojem i po-
wszechnym dostępem do nowych mediów, 
a następnie do Internetu i mediów społecznoś-
ciowych, wzrok wielu badaczy odwrócił się 
od papierowego świata. Na szczęście wciąż 
trwa katalogowanie pism, sporządzanie ich 
bibliografi i i analizowanie prasy zarówno hi-
storycznej, jak i tej nowszej. Jednym z takich 
niestrudzonych badaczy jest Jerzy Jarowiecki 
– postać ważna dla bibliologii, literaturoznaw-
stwa i prasoznawstwa, a przede wszystkim

historii prasy. Co ważne, jego badaniom czę-
sto przyświeca myśl pedagogiczna, mająca 
niebagatelne znaczenie również dla niniejszej 
publikacji. Nie sposób omówić choćby skró-
towo dorobku tego badacza, jednak należy 
wspomnieć o takich pracach, jak: „Katalog 
krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939–
1945” (Kraków 1978), „Literatura i prasa 
w latach okupacji hitlerowskiej” (Kraków 
1983), „Studia nad prasą polską XIX i XX 
wieku” (Kraków 1997), „Polska bibliografi a 
prasoznawcza 1996–2001” (Kraków 2005, 
wraz z W.M. Kolasą). Obecnie Jarowiecki 
pełni funkcję redaktora naczelnego Rocznika 
Historii Prasy Polskiej wydawanego przez 
Komisję Prasoznawczą Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie.

Najnowsza monografi a Jerzego Jarowie-
ckiego, zatytułowana „Czasopisma dla dzieci 
i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce 
w latach 1918–2000”, składa się z 10 rozdzia-
łów, bibliografi i i dwóch aneksów. Tematy 
znajdujące się w tej publikacji były już przez 
badacza poruszane w licznych tekstach, np. 
„Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Część 
pierwsza: 1918–1945” (Kraków 1990), a po-
cząwszy od lat 90. specjalnie przygotowy-
wane dla studentów Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 
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w Krakowie, później przekształconej w Uni-
wersytet Pedagogiczny.

Nawiązując do tytułu książki, badacz 
stwierdza, że problem pojawia się już przy 
samym rozróżnianiu tych pism, co jest spo-
wodowane badaniem prasy przez naukowców 
z różnych dyscyplin (na marginesie, stanowi 
to kolejny argument za stworzeniem w mia-
rę ujednoliconej terminologicznie – i zara-
zem interdyscyplinarnej – nauki o mediach). 
Mowa więc o: „czasopismach dla dzieci 
i młodzieży”, „czasopismach dla młodego 
wieku”, „prasie dziecięcej i młodzieżowej”, 
„prasie dziecięcej”, „czasopismach dziecię-
cych”, „czasopismach młodzieży szkolnej”, 
„prasie szkolnej”, „pisemkach szkolnych”, 
„szkolnych czasopismach”, „prasie młodzie-
żowej” i „czasopismach studenckich”. Pod-
czas typologizowania tego rodzaju czasopism 
należy zwracać uwagę na: „krąg odbiorców 
charakteryzowanych według środowiska, 
wieku, wydawców, zasięgu, statusu organiza-
cyjno-instytucjonalnego”, ważne są „technika 
druku, wysokość nakładów, częstotliwość 
ukazywania się” (s. 13). Następnie Jarowiec-
ki, stosując różne kryteria, wyróżnia: 1) pra-
sę dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej;
2) czasopisma: dla dzieci, szkolne, studenc-
kie, pozaszkolne. Badaną prasę podzielić
można również ze względu na wydawcę, od-
biorcę i jej zawartość. Przy terminie „prasa
młodzieżowa” badacz zaznacza, iż „prasy
młodzieżowej nie wytwarzała sama mło-
dzież. W licznych przypadkach tworzyły
ją organizacje polityczne, partie związane
z ruchem narodowym, ludowym czy też ro-
botniczym. Znaczącym wydawcą był Kościół
rzymskokatolicki i związane z nim instytucje
religijne” (s. 11–12). Rozważań tego typu jest
w omawianej publikacji wiele – znajdziemy
je we wstępie, rozdziale pierwszym („Wpro-
wadzenie”) oraz czwartym („O typologii raz
jeszcze”). Właściwych, monografi cznych
rozdziałów jest więc osiem.

W rozdziale drugim, zatytułowanym 
„Czasopisma dla dzieci (prasa dziecięca)”, 
pisma omówiono w czterech podrozdziałach, 
zgodnych z podziałem na cztery okresy roz-
woju dziecka. Są to więc czasopisma dla dzie-
ci: 1) najmłodszych; 2) w wieku od 6 do 8 lat; 

3) od 9 do 12 lat (3–5 klasa); 4) starszych,
od 12–15 lat (klasy 6–8). Jarowiecki zwraca
uwagę na sprawy redakcyjne i zmiany w obrę-
bie gatunków tekstów i ilustracji – im starsze
dzieci, tym większa liczba tekstów, a mniej
ilustracji. „Przegląd zawartości wybranych
czasopism dla dzieci i młodzieży pozwala na
stwierdzenie, że redakcje dbały o spełnienie
ważnych funkcji, przede wszystkim edukacyj-
nej i wychowawczej. Starały się w pewnym
stopniu realizować cele fi rmowane przez pro-
gram szkolny, wzbogacając go pod względem
literackim i naukowym” (s. 38).

W rozdziale trzecim Autor omawia „Cza-
sopisma specjalistyczne (treści specjalnej)”, 
„przeznaczone dla dzieci starszych, o charak-
terze specjalnym i ściśle określonej tematyce” 
(s. 39). W ich obrębie można wyróżnić wiele 
grup tematycznych, a jako przykłady badacz 
podaje pisma popularnonaukowe (wśród nich 
ogólnotematyczne, techniczno-zawodowe, 
przyrodnicze); krajoznawczo-turystyczne, 
sportowe i komiksowe. Ten typ prasy najle-
piej rozwijał się w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, a w III RP w ramach wolnego rynku 
wiele z tytułów nie przetrwało.

Rozdział piąty omawia „Czasopisma 
szkolne (czasopisma uczniowskie)”. Jaro-
wiecki stwierdza: „Na pograniczu prasy dla 
dzieci i prasy młodzieżowej można usytu-
ować czasopisma szkolne wydawane przez 
uczniów gimnazjów i liceów, czasem przy 
współudziale nauczycieli, przeznaczone 
dla odbiorców częściowo mieszczących się 
w wymienionych grupach wiekowych do 
15 lat, a przede wszystkim dla młodzieży star-
szej, wykraczającej często poza granice tego 
wieku” (s. 57). Dalej stwierdza, że można je 
poklasyfi kować ze względu na wydawcę, od-
biorcę, zasięg terytorialny i zawartość treścio-
wą. Patrząc z tej perspektywy, dostrzega się 
w sposób oczywisty możliwość propagowa-
nia w tej prasie przeróżnych idei, z którymi 
młodzież nie zawsze się zgadzała lub też nie 
godziła się na apolityczność swoich pism, 
którą jej narzucano. Spory dotyczyły również 
problemów społecznych, artystycznych i lite-
rackich.

„Prasa młodzieżowa”, rozdział szósty, 
to najobszerniejsza część książki. Na po-
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czątku Autor ponownie zwraca uwagę na 
problemy defi nicyjne: „Występujące róż-
nice typologiczne wynikają ze specyfi cz-
nych cech poszczególnych podtypów prasy 
młodzieżowej, które wymagają ściślejszych 
elementów defi nicji interesującej nas pra-
sy” (s. 75). Rozdział rozpoczyna opis „Prasy 
młodzieży wiejskiej w latach 1916–1939”, 
po którym następuje niezwykle skrupulat-
nie opisana historia prasy harcerskiej: „Pra-
sa harcerska w Polsce latach 1911–1939” 
(„Początki prasy harcerskiej w latach 1911–
1917”, „Prasa harcerska w Polsce w latach 
1918–1925/1926”), „Prasa harcerska w la-
tach 1926–1930”, „Prasa harcerska w Polsce 
latach 1931–1939” – trzy ostatnie podpod-
rozdziały składają się z punktów opisujących: 
„Czasopisma o zasięgu krajowym”, „Prasę wy-
dawaną przez Zarządy Oddziałów i Chorągwi 
ZHP” i „Prasę wydawaną przez Hufce i Druży-
ny harcerskie”. Rozdział kończą opisy: „Prasy 
katolickiej dla młodzieży 1918–1930”, „Pra-
sy młodzieży socjalistycznej”, „Prasy Komu-
nistycznego Związku Młodzieży Polskiej” 
oraz „Prasy młodzieży narodowej”. Przy oma-
wianiu każdego typu pism Jarowiecki opisał 
powiązania między czasopismami i wydawca-
mi, ich periodyzację oraz zawartość badanych 
tytułów.

O tym, jak radzono sobie w czasie drugiej 
wojny światowej, gdy „okupant niemiecki po 
zajęciu ziem polskich pozbawił społeczeń-
stwo wszystkich środków masowej komu-
nikacji, przede wszystkim wielonakładowej 
prasy” (s. 136), dowiadujemy się z rozdziału 
siódmego pt. „Podziemna prasa młodzieży 
polskiej w latach okupacji hitlerowskiej (na 
tle polskiej prasy konspiracyjnej)”. Mowa 
więc o piśmiennictwie, które stało w opozycji 
do tzw. prasy „gadzinowej”. Historię pism do-
kumentujących walkę narodowowyzwoleńczą 
uczony zaczyna od opisania tła historyczne-
go tego typu prasy („Prasa konspiracyjna na 
ziemiach polskich”) oraz „Wydawców prasy 
młodzieżowej”, których wcale niełatwo dziś 
ustalić. Co ciekawe, oprócz najbardziej repre-
zentatywnych tytułów prasy Szarych Szere-
gów (ZHP), narodowo-katolickich organizacji 
i grup młodzieżowych, takich jak Młodzież 
Wielkiej Polski, Młodzież Wszechpolska 

i Harcerstwo Polskie, a także związanych 
z innymi organizacjami (Konfederacja Na-
rodu [wcześniej ONR-Falanga], Porozumie-
nie Polskich Organizacji Młodzieży, Młody 
Nurt, Ruch Miecz i Pług), Jarowiecki opisał 
również – często pomijaną we współczesnym 
dyskursie publicystycznym, a jednak istotną 
z punktu widzenia Autora monografi i – pra-
sę młodzieży związanej z ruchem ludowym, 
socjalizmem, szeroko pojętą lewicą i komuni-
zmem. Badacz proponuje klasyfi kację tej pra-
sy, uwzględniając jej zawartość i funkcję, na 
pisma: informacyjne, informacyjno-progra-
mowe i teoretyczno-programowe. Wyróżnia 
też pisma treści specjalnej: społeczno-literac-
kie i satyryczne.

Pewnego rodzaju uzupełnieniem jest pre-
zentacja jedenastu (dłuższych i krótszych) 
szkiców monografi cznych pt. „Prasa Szarych 
Szeregów w Krakowie (1939–1945)” zapre-
zentowanych w rozdziale ósmym. Pisma te 
wniosły „wiele wartości do systemu propa-
gandowego polskiego podziemia. Prasa har-
cerska spełniała różne funkcje: informowała 
o wydarzeniach wojennych, zwalczała i dema-
skowała kłamstwa hitlerowskiej propagandy,
podtrzymywała ducha narodowego, mobili-
zując do walki z okupantem, przygotowywała
młodzież do życia w warunkach wojny i po
jej zakończeniu, określając wyraźnie jej poko-
leniową odrębność, zapewniała uczestnictwo
w kulturze literackiej. W tematyce pism har-
cerskich dominowała kwestia wychowania
patriotycznego, zaś program wychowawczy
opierano na założeniu udziału harcerzy w pod-
ziemnej walce z okupantem” (s. 226).

Ostatnie dwa rozdziały dotyczą prasy 
katolickiej, która pełni „istotną rolę w proce-
sie wychowania, przekazując idee i wartości 
ważne dla formowania osobowości” (s. 227). 
Rozdział dziewiąty pt. „Czasopisma dla dzie-
ci i młodzieży w systemie prasy katolickiej 
w okresie transformacji ustrojowej po 1989 
roku w Polsce” poświęcony jest pismom wy-
dawanym przez episkopat, diecezje, parafi e 
i zakony, a także przez świeckich i duchow-
nych, którzy uzyskali zezwolenie władzy 
kościelnej na publikację. Można wśród nich 
wyróżnić pisma informacyjno-teologiczne, 
naukowe, rodzinne, urzędowe (diecezjal-



353

R
EC

EN
ZJ

E,
 

O
M

Ó
W

IE
N

IA
, 

N
O

TY

ne i kurialne), teologiczno-duszpasterskie, 
dla duchownych i dla katolików świeckich, 
a także – co oczywiste – dla dorosłych, dzie-
ci i młodzieży (w tym studentów i harcerzy). 
W podrozdziale „Typologia mediów katolic-
kich (w tym też prasy dla dzieci i młodzieży)” 
Jerzy Jarowiecki wyróżnia: ogólnopolskie 
i regionalne czasopisma dla młodszych i star-
szych dzieci, a także dla młodzieży; parafi alne 
(sublokalne) czasopisma dla dzieci; samoistne 
dodatki dla dzieci i młodzieży do czasopism 
religijnych dla dorosłych; „kąciki dziecięce” 
w czasopismach katolickich dla dorosłych. 
W rozdziale dziesiątym pt. „Katolickie czaso-
pisma dla dzieci” Autor podkreśla, że pisma 
te „stwarzają ogromną szansę kształtowania 
właściwych postaw dzieci, dostarczając wzo-
rów zachowań, zmierzając do pogłębiania 
więzi rodzinnych, rozbudzając refl eksję nad 
pięknem świata i sensem życia, w którym do-
minują wartości duchowe” (s. 242). Badacz 
opisuje ich ilościowy i jakościowy rozwój 
na polskim rynku prasowym, zwracając przy 
tym uwagę na zawartość pism, które – oprócz 
promowania wartości chrześcijańskich – ofe-
rują też treści edukacyjno-zabawowe, często 
skupiające się na kulturze i sztuce.

Pracę kończy bibliografi a podzielona na 
„Bibliografi e, spisy i katalogi prasowe” oraz 
„Książki, artykuły, szkice”. Czytelnik otrzy-
muje również indeks tytułów czasopism i in-
deks nazwisk (choć bez autorów i redaktorów 
wymienionych w przypisach i bibliografi i), 
co jest niezwykle cenne, zważywszy na nie-
zwykle nasyconą danymi, encyklopedyczną 
narrację Jarowieckiego.

Badacz stwierdza we wstępie: „Zawarte 
w tej książce ustalenia i informacje traktu-
ję jeszcze jako przygotowanie do przyszłej, 
pełniejszej monografi i [...]” (s. 5). Jak jednak 
zaznacza, „jej opracowanie wymaga pracy 
zespołowej” (s. 5). Jako że autor niniejszej 
recenzji również zajmuje się archiwizowa-
niem, katalogowaniem i analizowaniem prasy 
młodzieżowej (z lat 80. i 90.), może z pełnym 
przekonaniem dodać, iż tego typu badania są 
niecierpiące zwłoki, a praca Jarowieckiego nie 
tylko wyznacza pola badawcze, ale też wska-
zuje braki w wiedzy o prasie dla młodych czy-
telników.

Mateusz Flont




