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„Nasze Myśli”  

gazetka  uczniów S. E. H w Krakowie 

 

        Młodzież naszej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej (1930 rok) próbowała 

zaspokoić rozbudzone aspiracje w zakresie działalności społecznej i kulturalnej 

we własnym kręgu. Wśród różnych form tej działalności ciekawa była 

inicjatywa wydawnicza polegająca na redagowaniu pisemka adresowanego do 

rówieśników.  

         Wiadomo, że ówczesne czasopisma uczniowskie pozostawały pod 

nadzorem władz szkolnych. Sprawę tę regulował okólnik Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku 1927, zalecający wizytatorom i 

dyrekcjom szkół ścisłą kontrolę młodzieżowych czasopism, co wynikało z 

obawy pojawienia się niepożądanych wpływów w środowisku uczniowskim, a 

także z chęci uczynienia pisemek jednym z ogniw procesu wychowawczego. Do 

opieki, a zarazem nadzoru nad gazetkami, rady pedagogiczne powoływały ze 

swego grona kuratora. Według zaleceń władz szkolnych powinien był go 

cechować liberalizm i partnerski, nie autokratyczny, stosunek do młodzieży. 

           Inicjatywę wydawania gazetki szkolnej podjęły członkinie „Kółka 

Literackiego” klasy 3D Żeńskiej Szkoły Ekonomiczno-Handlowej. Toteż 

wybrany w dniu 17 IX 1930 r. tymczasowy skład Redakcji pisma pokrywał się z 

zarządem „Kółka”. Opiekę nad wydawnictwem sprawowała prof. Zofia Wolska. 

          Numer 1. gazetki, nazwanej „Nasze Myśli”, wyszedł w listopadzie 1930 

r. Warto zaznaczyć, że numer ten odbity został na hektografie (hektograf – 

rodzaj powielacza tekstów oraz rysunków, w którym jako forma wykonywania 

odbitek używana była specjalna woskowana kalka z przeniesionym na nią przez 

docisk oryginałem; wszystkie odbitki były wykonane tuszem hektograficznym) 

w ilości 150 egzemplarzy. Technicznie był samodzielną pracą uczennic.  

          Niestety, nasza szkoła nie posiada żadnego egzemplarza Naszych Myśli. 

Trzy zachowane numery znajdują się w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej. 

Właśnie dzięki tej Bibliotece mamy dostęp do życia uczniowskiego w naszej 

szkole sprzed niemal stu lat.  
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Jak podawała Redakcja czasopisma, miało ono być „terenem” potrzeby 

wypowiadania się, wyrażania swoich zapatrywań i spostrzeżeń, jakich 

dostarczało życie szkolne. Cyt. „Redakcja zwraca się również do wszystkich 

czytelniczek nadsyłających swoje utwory lub artykuły do Naszych Myśli, by 

pisały je wyraźnie i czytelnie (ew. na maszynie) po jednej tylko stronie papieru i 

bez błędów ortograficznych. W przeciwnym razie Redakcja nie będzie mogła 

artykułów przyjmować, gdyż do drukarni w formie takiej, jak większość 

nadsyłanych ostatnio, pójść nie mogą. Każdy utwór lub artykuł należy podpisać  

nazwiskiem lub pseudonimem oraz podać klasę, do której autorka uczęszcza”.  

            W periodyku publikowano własne wspomnienia, poezje, nowelki, opisy 

wycieczek itp. Poza uczennicami i uczniami artykuły do gazetki pisali również 

nauczyciele jak np. prof. Kazimierz Sosnowski - „Mokra wycieczka”. 

Kolejny numer gazetki ukazał się w styczniu 1931 r., już w formie 

drukowanej, w ilości 400 egzemplarzy. Z końcem stycznia na odbytej 
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konferencji Grona Profesorskiego wybrano Komitet Redakcyjny, na czele, 

którego stanął ks. prof. Jan Mazanek. Rozszerzono też współpracę młodzieży 

przez wybór delegatów z poszczególnych klas. Do marca 1931 roku wyszły 4 

numery miesięcznika: 

nr 1 listopad 1930 

nr 2 – 3  grudzień 1930 – styczeń 1931 

nr 4 luty – marzec 1931 
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A oto próbka twórczości literackiej redakcji gazetki: 
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Z biegiem czasu wypowiedzi publicystyczne w pisemku nabierały coraz 

bardziej swobodnego charakteru, poruszały aktualne i ważne dla dojrzewającej 

młodzieży problemy. Oczywiście, drukowane były także teksty „oficjalne” z 

okazji różnych bieżących wydarzeń, wyraźnie inspirowane realizowanym w 

szkole ideałem wychowawczym. 

Można więc mówić o dwu nurtach publicystyki uczniowskiej. Jeden 

wyrażał autentyczne, osobiste zainteresowania młodzieży, drugi — mniej lub 

bardziej sterowany — służyć miał kształtowaniu pożądanych, z punktu widzenia 

interesów szkoły, postaw światopoglądowych. Jest to rozróżnienie teoretyczne, 

w rzeczywistości jednak rzadko kiedy rysowała się wyraźna granica między 

treściami wewnętrznie akceptowanymi, a narzuconymi z zewnątrz. I tak nurt 

pierwszy nie był sprzeczny z modelem wychowawczym, pobudzał bowiem 

aktywność, uczył samodzielnego myślenia, służył poszerzaniu horyzontów 

intelektualnych. Z kolei manifestowana w młodzieńczych publikacjach 

świadoma postawa obywatelska w dużej części była efektem realizowanego w 

oświacie i kulturze od 1929 r. programu wychowania państwowego, który 

zalecał — obok propagowania wzoru życia Piłsudskiego — zaprawianie 

młodzieży do pracy ekonomicznej i społecznej. 

Pod wieloma względami profil wszystkich trzech pisemek był zbliżony — 

łączyło je zainteresowanie życiem szkolnym, regionem, aktualnymi zjawiskami 

społecznymi, politycznymi i kulturalnymi, sporo miejsca w periodyku 

literackim poświęcano też własnej twórczości literackiej uczniów. 

 

Urszula Siwek - Faszyńska 


