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WPROWADZENIE

Polskie pokolenie „niez omnych”, które osiedli o si  po zako czeniu II wojny 
wiatowej w Wielkiej Brytanii, szczyci si  wieloma inicjatywami wydawniczy-

mi1. W okresie przej ciowym, trwaj cym do po owy lat 50. XX w., toczy a si
w ród polskiej diaspory na amach prasy wychod czej dyskusja na temat „wra-
ca ” czy „nie wraca ” do kraju. W tym czasie by y podpu kownik Polskich Si
Zbrojnych na Zachodzie, a zarazem poeta Antoni Bogus awski zwróci  uwag  na 
kwesti  wychowywania dzieci i m odzie y w polskim duchu narodowym2. W tym 

1 Temat ten z ró nej perspektywy opisuj  przyk adowe publikacje: J. Chwastyk-Kowalczyk, Londy ski
„Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce 2005; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londy ski „Dziennik Polski i Dziennik 

o nierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako rodek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008; 
J. Chwastyk-Kowalczyk, Katy , dipisi, PKPR na amach polskiej prasy wychod czej, Kielce 2011; J. Chwa-
styk-Kowalczyk, Obraz edukacji Polaków na obczy nie na amach czasopism emigracyjnych, Kielce 2014; 
J. Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015; Czarnik O. S., W drodze do utraconej Itaki. Prasa, ksi ki i czytelnictwo na 
szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Kor-
pusu (1941–1946), Warszawa 2012; M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Pary  1978; 
M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice o literaturze emigracyjnej pó wiecza 1939–1989, wyd. 2 rozszerz., Wroc aw
1999; Dopóki jest „Dziennik” – jestem…, pod red. K. Bzowskiej-Budd, Londyn 2000; Dziennikarze polscy na 
emigracji. Wspomnienia z lat 1937–1989, red. i oprac. B. Wierzbia ski,W. Pi tkowska-Stepaniak, Opole 2001; 
R. Habielski, Niez omni i nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomo ci” i ich kr g (1940–1981), Warszawa 
1991; J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrze nia 1939 roku,
t. 1–5, Lublin 1976–1988; Literatura polska na obczy nie, t. 5, pod red. J. Bujnowskiego, Londyn 1988; Litera-
tura polska na obczy nie 1940–1960, pod red. T. Terleckiego, t. 1 – London 1964, t. 2 – London 1965; Polska
poza Polsk . Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczy nie, pod red. K. Rowi skiego, Londyn 
1998; T. Radzik, Z dziejów spo eczno ci polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie wiatowej (1945–1990),
Lublin 1991; J. Zabielska, Bibliography of Books in Polish or Relating to Poland published outside Poland 
since September 1st 1939, t. 1: 1939–1951, London 1954 oraz kontynuacja: t. 8, Supplements to 1939–1982,
London 2001.

2 A. Bogus awski, Wydawnictwa dla dzieci, „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1948, nr 82, s. 2.
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3 M. Go awski, Nauka dzieci na uchod ctwie jest pal cym zagadnieniem narodowym, „Dziennik Polski 
i Dziennik o nierza” 1951, nr 179, s. 3.

4 J. Chwastyk-Kowalczyk, Londy ski „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1944–1989…, s. 482. 
5 „Dziennik Polski” Dzieciom, „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1950, nr 180, s. 3.

pokoleniu widzia  kontynuacj  polskiego ycia na emigracji. Zadawa  pytania, na 
ile i w jaki sposób pobyt Polaków na obczy nie mo e przys u y  si  krajowi, któ-
ry znajdowa  si  pod rz dami komunistów. Nie ukrywa , e asymilacja w nowym 
kraju osiedlenia jest atrakcyjna. Wyrazi  niepokój, e czas, ycie codzienne i ota-
czaj ca rzeczywisto  dzia aj  przeciw emigrantom. Wed ug jego opinii nale a o
oprze  si  wp ywom obcych szkó  i obcego spo ecze stwa. Da  przyk ad prostej, 
ch opskiej XIX-wiecznej emigracji zarobkowej w Stanach Zjednoczonych, która 
potrafi a zachowa  w czwartym pokoleniu j zyk ojczysty. Stwierdzi  ponadto, e
polska emigracja po II wojnie wiatowej na Wyspach Brytyjskich funkcjonuje 
w innych warunkach, e przede wszystkim jest wychod stwem intelektualnym, 
a wysoki procent inteligencji narzuca Polakom szczególne obowi zki. Za naj-
wa niejsze uzna  utrzymanie niezale nego harcerstwa, które by oby kontynuacj
skautingu przedwojennego, poniewa  re ym warszawski swoimi ograniczeniami 
ideologicznymi wykluczy  je poza nawias ycia mi dzynarodowego, wprowadza-
j c na to miejsce swoje organizacje m odzie owe. Podkre li  znaczenie rodowi-
ska rodzinnego, które musi by  integralnie polskie, czyli wiadomie wychowywa
w duchu narodowym, mówi  po polsku oraz konieczno  prenumerowania pol-
skich czasopism i zach cania do czytania literatury polskiej przez dzieci i m o-
dzie . Domaga  si  posy ania m odych Polaków do Polskich Szkó  Sobotnich oraz 
na polskie kolonie harcerskie. Wierzy  w to, e kiedy  wróc  do kraju w pe ni si
i z ca kowicie polskim nast pnym pokoleniem. 

Bogus awski nie by  w swych pogl dach odosobniony. Jego opini  w swoich 
artyku ach podzielali uczeni, pedagodzy oraz publicy ci. Przez dziesi ciolecia na 
amach pism emigracyjnych, takich jak: „Wiadomo ci”, „Orze  Bia y”, „Dziennik 

Polski i Dziennik o nierza”, „Lwów i Wilno” najzagorzalszym obro c  polskiej 
mowy by  profesor klasyczny Ignacy Wieniewski. Polskie dzieci i m odzie  oraz 
ich edukacja i wychowanie w duchu patriotyzmu, mi o ci do ojczyzny i j zyka
polskiego by y przedmiotem troski ogó u emigracji. Micha  Go awski na amach
londy skiego „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza” wyrazi  opini , e
Celem nauczania i wychowania winno by  zachowanie m odego pokolenia dla 
sprawy Polski niepodleg ej, utrzymania zwi zków kulturalnych Polski z zachod-
ni  kultur  i nauk  oraz wychowanie przysz ych dzia aczy spo ecznych i kultural-
nych, szermierzy idei odzyskania niepodleg o ci3.

Przez d ugie lata co miesi c ukazywa  si  na amach wspomnianego „Dzienni-
ka Polskiego i Dziennika o nierza” dodatek »„Dziennik Polski” Dzieciom«4. Po 
raz pierwszy wyszed  31 lipca 1950 roku5. Zawiera  wierszyki, opowiadania, baj-
ki z ca ego wiata, zagadki, polskie legendy i podania z ró nych regionów, rebusy 
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literackie, inscenizacje, konkursy, polskie kol dy, fragmenty z klasyki literatury 
polskiej (Adam Asnyk, Aleksander Fredro, Jan Kasprowicz, Maria Konopnicka, 
Ignacy Krasicki, Teofi l Lenartowicz, Adam Mickiewicz, W adys aw Orkan, Lu-
cjan Rydel, Miko aj S p-Sarzy ski, Henryk Sienkiewicz, Stanis aw Wyspia ski),
sta e rubryki – Powtórk  z historii Polski, Czytamy sami, Piszemy sami, 5 pyta
do starszych dzieci, Rozrywki umys owe, Odpowiedzi redakcji. W dodatku swoje 
teksty zamieszczali znakomici literaci i publicy ci, tacy jak: Józef Bazylewicz, 
Maria Belina, Zofi a Bohdanowiczowa, Antoni Bogus awski, Marian Czuchnow-
ski, Mieczys aw Lisiewicz, Beata Oberty ska, Tadeusz Nowakowski, Zygmunt 
Nowakowski, Irena Poczoska, jak równie : Anna Bogus awska, Jan Czerski, 
Halina Dubicka, Ada Dziewanowska, S. Eichler, prof. Tadeusz Felsztyn, Adolf 
Fierla, Szymon Firanek i Pelagia Firanek, Stanis aw Jachowicz, Alina Kaczmar-
ska, Alfred Kolator, M. L. Kolbuszewska, Zofi a Kozarynowa, J. A. Koz owski, 
Stefan Lege y ski, Tadeusz Kryska-Karski, Teodozja Lisiewicz, Barbara M kar-
ska-Koz owska, W adys aw Olszowski, Jadwiga Otwinowska, A. Parys-Lewic-
ka, Maria Przybytek, Stanis awa Rogalska, Jerzy Rutkiewicz, Edward Skalski, 
H. Smole ska, Józef Smole ski, Ludwik Sta czykowski, H. Suchos, Józef Szku-
d owski, Krystyna Szyma ska, Janina Wiedman, Jerzy u awski. 

Dnia 19 lipca 1955 r. redakcja „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza” 
og osi a, e dodatek dla dzieci zamiast jeden raz w miesi cu b dzie si  ukazywa
co trzy tygodnie6. Natomiast od 1959 r. dodatek ukazywa  si  w ramach wi ksze-
go dodatku gazety, sobotniego wydania „Tydzie  Polski”, jako strona po wi cona 
najm odszym pt. Co tydzie  dzieciom7, przekszta cony pó niej na Co tydzie
dzieciom i m odzie y. Pisywali do niego ci sami autorzy – wymienieni wy ej.
Z up ywem lat dodatek zacz  zmniejsza  obj to  do pó  strony. Zamieszcza-
no w nim coraz wi cej utworów anonimowych, nadal jednak utrzymywany by
w duchu patriotycznego wychowania i tradycji w oparciu o literatur  i histori
Polski. Pokolenie m odych Polaków wychowanych ju  w Wielkiej Brytanii coraz 
bardziej asymilowa o si  w kraju osiedlenia rodziców i widocznie dodatek dla 
dzieci i m odzie y przesta  by  potrzebny. W po owie roku 1978, 24 czerwca 
ukaza  si  po raz ostatni8.

CZASOPISMA SZKOLNE, M ODZIE OWE I HARCERSKIE

W zachowaniu polskiej to samo ci narodowej mia y pomóc periodyki skie-
rowane do dzieci i m odzie y, które powstawa y i funkcjonowa y w ka dym sku-
pisku polskiej diaspory – pocz wszy od wojennej tu aczki w 1939 roku po dzie
dzisiejszy9. Wykorzystywane by y przede wszystkim w czasie wojny – w obozach 

6 Og oszenie Redakcji, „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1955, nr 170, s. 3.
7 „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1959, nr 9, s. 11.
8 Co tydzie  dzieciom i m odzie y, „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” 1978, nr 147, s. 11.
9 J. Kowalik, Czasopi miennictwo, w: Literatura polska na obczy nie 1940–1960, t. 2, red. T. Terlecki, 

London, Boles aw widerski, 1965, s. 393–792.
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utworzonych dla dzieci i m odzie y polskiej w Afryce, obu Amerykach, w Azji, 
w Wielkiej Brytanii, a po jej zako czeniu – w rozwini tej sieci polskich szkó
sobotnich na wszystkich kontynentach, gdzie osiedlili si  Polacy. Wspomaga y
w niebagatelny sposób wychowanie m odego pokolenia naszych rodaków z dala 
od ojczyzny. Z powodu braku polskich podr czników i ksi ek oraz materia ów 
dostosowanych do wymogów nauczania i systemu egzaminacyjnego spe nia y
tak e funkcj  edukacyjn . Zamieszczano w nich bowiem wypisy klasyki lite-
ratury polskiej, zarówno poezj , jak i proz , rozmaite wiczenia j zykowe, gry, 
zabawy, rebusy. Prezentowano polsk  histori , polskie krajobrazy, krainy geo-
grafi czne, polsk fl or  i faun , polskie zwyczaje oraz wi ta narodowe i religijne. 
Nale y zaznaczy , e wszystkie polskie pisma dla dzieci i m odzie y na obczy -
nie mia y charakter narodowo-chrze cija ski, bowiem w takim duchu rozwija a
si  i by a kultywowana praca pedagogiczna Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego 
za Granic  oraz Polskiej Macierzy Szkolnej za Granic . By o to zgodne z zale-
ceniami Polskiego Rz du na Uchod stwie z siedzib  w Londynie. Transformacja 
ustrojowa w Polsce po 1989 roku nie zmieni a tego kursu i cho  polskie szko y
sobotnie s  samodzielnymi bytami organizacyjnymi, patriotyczne wychowanie 
narodowe w duchu warto ci katolickich nie uleg o zmianie. T  drog  pod aj
tak e wszystkie nowo utworzone placówki o wiatowe pounijnej (od maja 2014 r.) 
polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich.

Najwcze niejszym wydawnictwem segmentu prasy dla dzieci i m odzie y, 
ukazuj cym si  w Wielkiej Brytanii w latach 1941–1944 w Castlemains w Szko-
cji, by  dwutygodnik „Nasze Pisemko” z podtytu em: „Pismo dla Dzieci Pol-
skich”10. By o wydawane przez Ognisko Harcerskie przy Polskiej Szkole podle-
gaj ce Urz dowi O wiaty i Spraw Szkolnych, pó niej kontynuowane jako „Zuch”. 
Redaktorem naczelnym by a Maria Chmielowska. 

Du ym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów cieszy a si  seria powiela-
nych serwisów opracowywanych w Wielkiej Brytanii przez Agencj  Prasow
„ wiatpolu”, skierowanych do m odych czytelników nie tylko w Zjednoczonym 
Królestwie, ale w ca ej polskiej diasporze. W latach 1944–1947 ukaza o si  osiem 
tytu ów: „Biuletyn dla Dzieci”, „Biuletyn dla M odzie y”, „Serwis dla Dzieci”, 
„Serwis dla M odzie y”, „Biuletyn Prasowy – Dodatek dla Dzieci i M odzie y”, 
„Biuletyn Prasowy – Dwutygodniowy Dodatek dla Dzieci”, „Biuletyn Prasowy 
– Dwutygodniowy Dodatek dla M odzie y” oraz »„ wiatpol” – Dodatek do Ser-
wisu dla Dzieci i M odzie y«. Jan Kowalik wyliczy , e Serwis dostarczy  czy-
telnikom 1500 tekstów oraz 15 000 ilustracji 11. Dzia acze „ wiatpolu” nie ukry-
wali, e Materia  zawarty w tych publikacjach cz sto musi przygodnym zespo om

10 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrze nia 1939 roku,
t. 2, Lublin, KUL, 1976, s. 145, poz. 1742.

11 J. Kowalik, Czasopi miennictwo…, s. 524.
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12 Czasopi miennictwo dla dzieci i m odzie y na obczy nie, „Polonia Zagraniczna. Biuletyn Organizacyjny 
wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy” 1948, nr 53, s. 38.

13 Stanis aw Tworzyd o – pp k Wojska Polskiego, b. kierownik Sekcji Wydawniczej 2. Korpusu, urodzony 
we Lwowie 14.12.1897 r., zmar  w Londynie 6.12.1952 r. – na podstawie nekrologu, „Dziennik Polski i Dzien-
nik o nierza” 1952, nr 296, s. 4.

14 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 1, s. 144–145, poz. 582.
15 Jak powsta a „Dziatwa”, „Dziatwa” 1971, nr 120, s. 3.

szkolnym zast pi  podr czniki szkolne, a niejednokrotnie stanowi warto ciow
lektur  równie  dla doros ych12.

Przy 2. Korpusie Polskich Si  Zbrojnych w Bari we W oszech, dzi ki inicja-
tywie p k. Stanis awa Tworzyd o13 i Natalii Bi tkowskiej, ukaza  si  w styczniu 
1946 r. w Bari we W oszech miesi cznik dla m odzie y „Dziatwa”14. Pismo wraz 
z ewakuowanym wojskiem przyby o do Wielkiej Brytanii i ukazuje si  do dnia 
dzisiejszego. Kolejnymi wydawcami byli: Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Bry-
tanii, a nast pnie Polska Macierz Szkolna za Granic .

We W oszech przy Wojsku Polskim funkcjonowa  oddzia  Polskiego Czerwo-
nego Krzy a, który organizowa  dla polskich rodzin obozy, a dla dzieci przedszkola 
i szko y. Powsta a naturalna potrzeba wydrukowania ksi ek dla wszystkich klas 
oraz powo ania do ycia czasopisma, które pomog oby nauczycielom i uczniom 
w procesie edukacji. Natalia Bi tkowska, której powierzono to ostatnie zadanie, 
w rocznicowym artykule podzieli a si  nast puj c  refl eksj : Pomy la am wtedy, 
eby dzieciom da  tak e pisemko. Pisemko to zosta o nazwane »Dziatwa« 15.

Ok adka „Dziatwy” 1946, nr 1. 
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Pierwszych dziesi  numerów „Dziatwy” ukaza o si  we W oszech w Foxley 
Camp. Numer jedenasty z 1946 r. opublikowano ju  na Wyspach Brytyjskich. 
W chwili obecnej wydawc  jest Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii. 
Redaktorami naczelnymi pisma byli kolejno: Natalia Bi tkowska, Mira Ma a-
chowska, Halina Wasiuty ska, Ma gorzata Zaj czkowska, Maria Gryziewiczowa, 
Henryk Archutowski, Jan Wajs, Aleksandra Podhorodecka, Aleksandra Bielicka 
(redaguje do dzi ). W latach 60. XX w. osi gn  nak ad 1500 egzemplarzy.

Poniewa  ten miesi cznik skierowany do dzieci w wieku 7–12 lat jest wyko-
rzystywany w pracy pedagogiczno-wychowawczo-edukacyjnej do dnia dzisiej-
szego w polskich szko ach sobotnich, na kursach j zyka polskiego itp., nale y
przyjrze  si  jego zawarto ci, bowiem prezentowane w nim tre ci na sta e zago-
ci y w polskich czasopismach skierowanych do dzieci, a tak e do m odzie y.

Pierwszy numer „Dziatwy” rozpoczyna wiersz Marii Konopnickiej pt. Nowy
Rok, nast pnie przedstawiony jest obraz wigilii w polskiej chacie na podstawie 
wyj tków z Ch opów Stanis awa Reymonta. W podobnym, wi tecznym klima-
cie utrzymane jest opowiadanie autorstwa Zet Wu zatytu owane Go cie wigilijni.
W numerze tym mo emy tak e odnale  nast puj ce wiersze: B. E. B. Ksi yc,
Stefanii Ottowej Przyszed  z nieba Jezus, Lucyny Krzemienieckiej Poszed  Ma-
ciej po choink , X. Y. Jak ogrodowe duszki szy y dzieciom ko uszki. Zaprezen-
towano równie  szkic historyczny pt. Powstanie Styczniowe autorstwa H. Prusz-
czy skiej, pie  z 1863 roku – Dalej, bracia w las, nowel Gloria Victis Elizy
Orzeszkowej oraz opowiadania: Palmy w Santa Cruz autorstwa B. E. B., Jak
powitali szko  polsk  na obczy nie ucze  i nauczyciel S. Harasymowa, a tak e

wi ty Miko aj Zet Wu. Czytelnicy mogli zapozna  si  równie  ze wspomnienia-
mi H. Suszko pt. Moja wie  w Polsce, bajk  Anny Lewickiej – Na rodzinnej Zie-
mi. Na stronie 32 tego numeru redaktorka zamie ci a list skierowany do dzieci, 
opatrzony w asnor cznym podpisem, datowany na dzie  1 grudnia 1945 roku: 

Kochane Dzieci!
Dawno ju  my la am, eby da  Wam, wygnanym z domów rodzinnych i rozpro-

szonych po ca ym wiecie, pismo, które dotar oby do Was Wszystkich, w którym 
wypowiada yby cie si , i na amach którego nawi za yby cie czno  mi dzy
sob , dzi ki czemu znów sta yby cie si  jedn  WIELK  RODZIN  POLSKICH 
DZIECI. W a nie to upragnione przeze mnie Pismo daje Wam dzisiaj POLSKI 
CZERWONY KRZY  pracuj cy na terenie 2. KORPUSU A.P. Przyjmijcie ten dar 
tak serdecznie, jak serdecznie jest wam ofi arowany. Pisujcie do nas, pisujcie do 
siebie nawzajem, przysy ajcie nam opowiadania ze swoich prze y  w czasie tak 
d ugo trwaj cej naszej tu aczki. Z tych najlepszych Waszych wspomnie  wydamy 
w przysz o ci ksi k , któr  st d z Obczyzny zawieziemy dzieciom polskim pozo-
sta ym tam w Kraju 16.

16 N. Bi tkowska, „Dziatwa” 1946, nr 1, s. 32.
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Pocz wszy od pierwszego numeru, „Dziatwa” mia a swój sta y dzia Z Ziemi 
Naszej, w którym zamieszczano ilustracje znanych, bliskich sercu ka dego Pola-
ka miejsc charakterystycznych dla kraju. W niektórych numerach by y to zdj cia
polskich cmentarzy lub zwierz t kojarz cych si  z polskim krajobrazem. Ilustra-
cje najcz ciej umieszczano na dwóch ca ych stronach. Te staranne, bogate w de-
tale ryciny wykonywa  bezpo rednio na woskówce Ludwik Piosicki, co wiadczy
o jego wr cz fotografi cznej pami ci i wielkim talencie artystycznym. Technika ta 
wymaga a ogromniej precyzji i staranno ci, nie dopuszcza a mo liwo ci najdrob-
niejszej pomy ki.

„Dziatwa” 1946, nr 1, s. 32–33.

„Dziatwa” 1946, nr 2, s. 34–35.
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17 A. Milkner, Pi tnasty rok „Dziatwy”, „Tydzie  Polski” 1960, nr 48, s. 10.

Dla najm odszych dzieci przeznaczony by  dodatek w postaci kolorowej 
wk adki z wierszykami, wycinanki oraz sk adanki.

„Dziatwa” 1946, nr 1. „Dziatwa” 1946, nr 7. 

Nieod czn  cz ci  sk adow  czasopisma by y tak e rebusy, zagadki i ami-
g ówki.

Na ostatni  stron  ka dego numeru sk ada  si  k cik bibliografi czny, pre-
zentuj cy podr czniki szkolne i lektury, które ukaza y si  nak adem Sekcji Wy-
dawniczej Delegatury PCK przy 2. Korpusie. W numerze pierwszym „Dziatwy” 
widniej  ju  33 pozycje, uwzgl dniaj ce m.in. Elementarz Mariana Falskiego, 
czytanki dla klasy drugiej i trzeciej, Ma y katechizm religii katolickiej, Nauk
pisowni we wzorach i wiczeniach Stanis awa Szobera, Cecylii Niewiadomskiej 
i Cecylii Boguckiej; podr czniki do przyrody, arytmetyki, geometrii oraz historii, 
a tak e map  polityczn  Polski, S ownik aci sko-polski, Bajki Ignacego Krasic-
kiego oraz inne.

Kolejne rocznice edycji pisma by y odnotowywane w polskiej ogólnoemigra-
cyjnej prasie. Przyk adowo Aleksander Milkner omówi  w „Tygodniu Polskim”, 
sobotnim dodatku londy skiego „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza”,
w listopadzie 1960 r. pi tnast  rocznic  obecno ci na rynku czasopi mienniczym
„Dziatwy”17. Swoje rozwa ania zako czy  nast puj cym apelem: Pami taj, je li
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18 Tam e.
19 A. Podhorodecka, W s u bie o wiacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn, Polska Macierz 

Szkolna, 2003, s. 62–63.
20 Tam e, s. 63.
21 Ustalenia doktorantki mgr Magdaleny Górki na podstawie Archiwum Polskiej Macierzy Szkolnej w Lon-

dynie, nieuporz dkowane teczki.
22 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 1, s. 188, poz. 769.
23 M. Dobek, „Gazetka Szkolna”. Pismo dla dzieci polskich, „Tydzie  Polski” 1959, nr 30 (201), s. 12.

chcesz zachowa  swoje dziecko przy nieska onej polsko ci – to zaprenumeruj mu 
»Dziatw «18.

W latach 60. XX w. w Wielkiej Brytanii zwi kszy a si  liczba dzieci, które 
ucz szcza y do polskich szkó  sobotnich, organizacyjnie i merytorycznie nadzo-
rowanych przez Polsk  Macierz Szkoln . W 1962 r. redaktor „Dziatwy” Jan Wajs 
postanowi  powi kszy  obj to  pisma i wprowadzi  osobny dzia  – wk adk  – 
przeznaczon  wy cznie dla m odzie y. Zatytu owano j  s owami zapo yczonymi
z Mickiewiczowskiej Ody do M odo ci: Razem M odzi Przyjaciele. Wk adka roz-
wija a si  bardzo szybko, nabieraj c swojego profi lu i przyci gaj c szersze grono 
czytelników19. Pojawi y si  w niej powa niejsze teksty, pisane j zykiem dostoso-
wanym dla m odzie y: legendy i opowiadania, trudniejsze rebusy i krzy ówki,
wiadomo ci z historii, geografi i i kultury polskiej, ró ne konkursy. Cieszy a si
du  popularno ci , w zwi zku z powy szym postanowiono od 1969 r. rozpocz
jej wydawanie jako zupe nie odr bnego czasopisma dla m odzie y w przedziale 
wiekowym 15–19 lat o takim samym tytule. Edytowane jest ono w Londynie do 
dnia dzisiejszego w obj to ci 4–12 stron, w nak adzie dochodz cym do 2000 eg-
zemplarzy20. Periodyk dociera, poza Wielk  Brytani , do Niemiec, Stanów Zjed-
noczonych, Kanady, Francji, Zambii i Argentyny 21. Od 1978 do 2006 r. redaktor-
k  naczeln  pisma by a Aleksandra Podhorodecka. Po niej gazet  przej a Beata 
Szajowska (do czerwca 2014 r.), kolejno od numeru wrzesie –grudzie  2014 
– wrzesie –grudzie  2016 r. – Renata Jarecka, a nast pnie, od stycznia 2017 r., 
Katarzyna W odyka. Natomiast „Dziatwa” utrzyma a swój charakter czasopisma 
przeznaczonego dla dzieci w wieku do lat dwunastu.

Pomys em na stworzenie mi dzyszkolnego periodyku dla polskich dzieci na 
ca ym wiecie by a ukazuj ca si  w Londynie „Gazetka Szkolna”22. Za o ona
przez szkolnego inspektora Jana Wajsa w grudniu 1956 r. wychodzi a nieregular-
nie nak adem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. W pracach redakcyjnych 
pomaga a Zofi a Kasprzycka. To innowacyjne pismo redagowane przez dzieci, 
b d ce interesuj cym eksperymentem wychowawczym, stanowi o zbiór bardzo 
ciekawych materia ów. Na jego tre  sk ada y si  g ównie listy dzieci, opisy 
imprez szkolnych i uroczysto ci. Opatrzone licznymi ilustracjami i fotografi ami 
z ycia szkolnego, kolonijnego czy obozowego przyci ga o swoj  szat  grafi czn .
Atrakcyjn  i lubian  cz  stanowi y wiersze, zagadki i konkursy. Maria Dobek 
na amach „Tygodnia Polskiego” zach ca a rodziców oraz dzieci i m odzie , by 
prenumerowali to pismo23.
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Na omówienie zas uguje tak e czasopismo „ONO” wydawane przez Towa-
rzystwo Przyjació  Dzieci i M odzie y24. Towarzystwo powsta o dnia 19 grudnia 
1946 r. w Londynie z inicjatywy Tomasza Arciszewskiego, ówczesnego premiera 
Polskiego Rz du na Uchod stwie w Londynie, który pragn  utworzenia takiej 
organizacji, która z innych celów ogólnospo ecznych wy czy a zagadnienia m o-
dzie y i po wi ci a si  mu dla zaspokajania jej wszystkich niezb dnych potrzeb  25.
Pierwszy numer „ONO” ukaza  si  w 1953 roku 26, a jego pe ny tytu  brzmi: 
„Zbiór materia ów pomocniczych do organizowania imprez w miesi cu Dziecka 
Polskiego 1–31 lipiec 1953”.

Czasopismo „ONO” z 1953 roku (strona pierwsza i ostatnia).

W 1956 r. nast pi y du e zmiany. Po raz pierwszy „ONO” mia o swoj  cen ,
zamieszczon  na dole ok adki, która wynosi a 2 pensy. Koszt wydania zosta  te
cz ciowo pokryty p atnymi reklamami: apteki Grabowskiego, Limby LTD (pro-
ducenta polskich ko der), Towarzystwa Pomocy Polakom, które oferowa o wy-
sy k  paczek, kolejnej apteki JAGG&CO, Skarbu Jedno ci Narodowej, TAZAB 
(najwi kszego polskiego domu wysy kowego: materia y, lekarstwa, ywno ci)

24 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 2, s. 190, poz. 1953.
25 Sprawozdanie z dzia alno ci Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y za okres od 19 grudnia 1946 

do 27 pa dziernika 1948 r., s. 1 – Archiwum Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie, kol. 1, 
historia Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y.

26 Jan Kowalik w Bibliografi i czasopism polskich…, t. 2, s. 190, poz. 1953 jako dat  pierwszego ukaza-
nia si  pisma poda  rok 1954. Pierwszy numer czasopisma ukaza  si  jednak ju  w roku 1953 – na podstawie 
bada  archiwalnych zasobów Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y przeprowadzonych przez autork .
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27 Protokó  z posiedzenia Prezydium Zarz du Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie 
w dniu 23.1.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie, kol. 2, Londyn.

28 Protokó  Zebrania Prezydium Zarz du Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie w dniu 
17.5.1956 r. – Archiwum Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie, kol. 2, w: Protoko y z Zebra
Zarz du Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie 1950–1966, Londyn.

29 Protokó  Zebrania Zarz du Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie w dniu 23.7.1957 r. 
– Archiwum Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie, kol. 2, w: Protoko y z Zebra  Zarz du
Towarzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y w Londynie 1950–1966, Londyn.

30 Prasa harcerska poza granicami kraju zosta a ju  dobrze opisana, zob. przyk adowo: M. Miszczuk, Bi-
bliografi a emigracyjnej i polonijnej prasy harcerskiej 1914–2001, Warszawa 2002; W. Kukla, M. Miszczuk, 
Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914–2003: materia y i ród a, Warszawa 2003; M. Miszczuk, Dzieje
harcerstwa na obczy nie 1912–2006: zarys problematyki, Warszawa 2006; M. Miszczuk, Bibliografi a harcer-
skich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydawanych 
w latach 1912–2004, Warszawa 2006; M. Miszczuk, Polish scouting publishing in the United States of Ameri-
ca, the United Kingdom, Canada and Australia (1913–2009): outline of history and bibliography. Harcerska 
dzia alno  wydawnicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii (1913–
–2009): zarys dziejów wraz z bibliografi , Warszawa 2009; M. Miszczuk, Harcerska dzia alno  wydawnicza 
w Europie, Azji, Ameryce Po udniowej od 1912 roku: zarys dziejów z bibliografi , Warszawa 2012.

31 J. Kowalik, Czasopi miennictwo…, s. 525; J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich wydanych poza 
granicami kraju od wrze nia 1939 roku, t. 1–4, Lublin, KUL, 1976; t. 5, Lublin, KUL, 1998.

32 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 1, s. 54, poz. 89.
33 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 2, s. 120, poz. 1630.

oraz Ksi garni Kombatanckiej Boles awa widerskiego. Druk dwóch tysi cy
broszur wynosi £72, ok adka £5, honoraria dla autorów wynie  mog  oko o £14, 
rysunki £5, klisze £12. Ca o  wypadnie oko o £108 27. Z kolei na majowym ze-
braniu ustalono, e: Broszura na Miesi c Dziecka b dzie drukowana w 200 egz., 
koszt oko o £45.0.0. Wybrano afi sz z rysunkiem Jerzego Faczy skiego, ustalono 
napis – Pomó  Dziecku oraz daty 1946–1956 28. Rok pó niej projekt plakatu na 
Dzie  Dziecka wykona  i bezp atnie wydrukowa  Jan Maciejewski, a redakcj
numeru „ONO” zaj li si  Stanis aw S p-Szarzy ski oraz Danuta Laskowska 
– rysunki i uk ad grafi czny29. Ostatni 28-stronicowy numer jubileuszowy, pod 
redakcj  Aleksandra Milkera z rysunkami Marii Milkerowej, Wandy Bujwid oraz 
Danuty Laskowskiej, wydano w 1966 r. z okazji dwudziestolecia istnienia Towa-
rzystwa Przyjació  Dzieci i M odzie y.

W omawianej kategorii czasopism mieszcz  si  tak e periodyki harcerskie, 
których celem jest szerzenie idei mi dzynarodowej przyja ni, kszta towanie cha-
rakteru (prawo , si a woli), zdrowego stylu ycia, wykszta cenie umiej tno ci
pracy zespo owej, wychowanie patriotyczne w szacunku do tradycji polskiej 
w duchu chrze cija skim30. Jan Kowalik doliczy  si  oko o 50 tytu ów prasy 
harcerskiej edytowanej w wolnym wiecie, w tym 15 w Wielkiej Brytanii31. Ko-
menda Chor gwi Harcerzy w Zjednoczonym Królestwie rozpocz a w sierpniu 
1947 r. wydawanie miesi cznika „ ycie Terenu”. Redaktorami byli hm. Kazi-
mierz Obtu owicz i hm. Stefan Bogdanowicz. Pismo to wychodzi o pocz tkowo
na pojedynczych kartkach i zajmowa o si  ogólnymi wiadomo ciami z ycia
harcerskiego. Od marca 1948 r. zmieniono tytu  na „B d  Gotów”32, a od 1956 r. 
– „Na Tropie”33, b d cy kontynuacj  przedwojennego organu ukazuj cego si
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pod tym samym tytu em w Warszawie. Od wrze nia 1949 r. do lutego 1953 r. 
pismo by o redagowane przez phm. T. M. Stelmaszy skiego, a nast pnie przez 
Ignacego P onk . Stanowi o przewodnik pracy w dru ynie lub zast pie. 

Interesuj cy jest tak e, docieraj cy do przesz o 24 krajów, miesi cznik harcer-
ski dla dziewcz t „Ogniwa”34. Za o ony z inicjatywy zespo u Komendy Harcerek 
Wielkiej Brytanii i przy wspó pracy wydawniczej G ównej Komendy Harcerek 
ukazywa  si  w latach 1948–1955. Redaktorem pisma by a hm. Ewa Gieratowa 
(od 1948 do czerwca 1951), a po jej wyje dzie do USA – m oda dziennikarka 
Barbara M karska-Koz owska (od czerwca 1951 do lipca 1955), sta a wspó -
pracowniczka londy skiego „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza” oraz 
laureatka nagrody Oddzia ów Wartowniczych. To kieszonkowego formatu czaso-
pismo zawiera o artyku y, opowiadania, wiersze, zagadki oraz piosenki, u o one
wed ug kalendarza polskich obyczajów, tradycji, rocznic historycznych i wi t
narodowych oraz religijnych. Ciekawie redagowane i artystycznie ilustrowane 
przez druhny Iren  Bogdanowicz oraz Iren  Czarneck  zawiera o du o materia u
metodycznego, jak równie  z zakresu kultury polskiej.

Do dnia dzisiejszego, czyli ju  56 lat, ukazuje si  pismo instruktorek „W -
ze ek” wydawane od 1960 r.35 przez G ówn  Kwater  Harcerek z siedzib
w Londynie pod redakcj  Heleny Sledziewskiej36. Obecnie w sk ad redakcji tego
16-stronicowego dwumiesi cznika wchodz : redaktor naczelna Danuta Pniew-
ska, El bieta Andrzejowska, Dana Bogdanowicz, Barbara Kowalewska, Esia 

akomy, Ma gorzata Niwczyk i Wanda Soko owska. Pismo powstaje dzi ki 
materia om i zdj ciom nadsy anym z ca ego wiata. Czasopismo jest trybu-
n  historyczno-organizacyjn  oraz kronik  bie cej dzia alno ci wiatowego 
skautingu (rubryka Co s ycha  w Chor gwiach). Odnotowuje mi dzynarodowe 
zjazdy, wszelkie rocznice ró nych Okr gów Zwi zku Harcerstwa Polskiego na 
Obczy nie i od 1989 r. w Polsce, dorobek pracy pedagogiczno-o wiatowej ludzi 
oddanych harcerstwu, wybory nowych w adz Komend Chr gwi. W „W ze -
ku” znajdujemy równie  nuty z tekstami harcerskich piosenek, wspomnienia 
z obozów harcerskich organizowanych w czasie II wojny wiatowej i po jej 
zako czeniu, sprawozdania z pielgrzymek do Rzymu oraz do Sanktuarium 
Maryjnego i opactwa angielskich ojców karmelitów w Aylesford w hrabstwie 
Kent w Wielkiej Brytanii, og oszenia o ró norodnych kursach instruktorskich, 
sylwetki zmar ych pisane przez przyjació , wiersze okoliczno ciowe ilustruj ce
polsk  tradycj  i wi ta religijne, konkursy og aszane przez redakcj . Rubryka 
Z Teczki Wydzia u Kszta cenia zawiera gaw dy, wspiera prac  wychowawcz
w duchu chrze cija skim, a rubryka Warto przeczyta  zamieszcza warto ciowe

34 Tam e, s. 184, poz. 1927.
35 J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 4, s. 71, poz. 3302.
36 Jan Kowalik w Bibliografi i czasopism polskich…, t. 4, s. 71, poz. 3301 b dnie poda  za kanadyjskim 

„Zwi zkowcem” (1960, nr 49), e pierwszy numer pisma ukaza  si  w 1961 r.
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publikacje, które pomagaj  zrozumie  zawi e losy Polaków37. Redakcja zapewnia 
w ka dym numerze, e rubryka Czytelnicy pisz  jest woln  trybun , gdzie nale y
i mo na si  swobodnie wypowiada , cho  drukowane opinie nie zawsze pokry-
waj  si  ze zdaniem Redakcji. Rubryka Supe ki jest imienn  list  ofi arodawców 
zapewniaj cych zachowanie ci g o ci edycji pisma.

CZASOPISMA DLA NAUCZYCIELI 

Dzi ki postulatom uczestników Zjazdu Polskich Nauczycieli Szkó rednich
i Powszechnych w Perth w Szkocji w 1941 r. powo ano do ycia miesi cznik
„Przegl d Pedagogiczny” pod redakcj  dr. Mieczys awa Paw owskiego38. Perio-
dyk Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii po wi cono sprawom 
nauczycielskim, zagadnieniom organizacji szkolnictwa, programom, metodom 
nauczania oraz wychowania. Witold Jan Chmielewski ustali  na podstawie róde
archiwalnych, e pismo by o efemeryd , a próby jego reaktywacji nie powiod y
si  z powodu braku przydzia u papieru 39. Ten sam uczony odnotowa  pojawienie 
si  w lipcu 1943 r. nieregularnika „Wiadomo ci Nauczycielskie”, które edytowa-
no w Perth dzi ki Dyrekcji Polskiej Young Men’s Christian Association (YMCA) 
w Wielkiej Brytanii jako dodatek do »Poradnika dla Pracowników wietlic o -
nierskich«, a od 1946 do 1949 roku, jako samodzielny organ 40 Zrzeszenia Nauczy-
cieli Polaków w Wielkiej Brytanii. Komitet redakcyjny stanowili: Jan Hulewicz 
(Adam Ort ga), Micha  Stopa i Mieczys aw Giergielewicz41. Celem wydawcy 
by o wspomo enie przygotowania kadry nauczycielskiej do pracy w wolnej Pol-
sce i do odbudowy szkolnictwa polskiego po zako czeniu II wojny wiatowej.

Pomys  wydawania czasopisma dla nauczycieli Polskich Szkó  Przedmiotów 
Ojczystych w Wielkiej Brytanii narodzi  si  podczas pierwszej konferencji rejo-
nowej w Leeds w 1954 r.42 Zarz d PMS, zdaj c sobie spraw  z potrzeb i proble-
mów nauczycieli, podj  to wyzwanie. W 1955 r. ukaza  si  pierwszy numer „Wy-
chowania Ojczystego”43, który w 1984 r. przekszta cono w „Wychowanie i S owo
Ojczyste”, nast pnie w „S owo Ojczyste” (ukazuj ce si  do 1991 r.). W 1986 r. 

37 Przyk adowo: w „W ze ku” 2012, nr 297, s. 12 polecono publikacj  Janie Hampton pt. How the Girl 
Guides Won the War, London, Harer Press 2010, a w „W ze ku” 2012, nr 301, s. 15 – prezydentowej Karolinie 
Kaczorowskiej pt. Stanis awów–Sybir–Afryka–Londyn, Londyn–Warszawa, Bellona, 2012.

38 W. J. Chmielewski, Przygotowanie kadr o wiatowych na uchod stwie w latach 1941–1948, Warszawa, 
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013, s. 41; J. Kowalik, 
Bibliografi a czasopism polskich…, t. 3, s. 121, poz. 2524.

39 W. J. Chmielewski, Przygotowanie kadr o wiatowych…, s. 41.
40 Tam e, s. 47 i nast.; por.: J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 4, s. 82, poz. 3344.
41 Biogramy przedstawicieli Komitetu redakcyjnego zob.: W. J. Chmielewski, Przygotowanie kadr o wia-

towych…, s. 48.
42 A. Podhorodecka, W s u bie o wiacie…, s. 67; W 10-lecie „Wychowania Ojczystego”, „Wychowanie 

Ojczyste” [Londyn] 1964, lipiec–sierpie , s. 24.
43 J. Kowalik, Czasopi miennictwo…, s. 525; J. Kowalik, Bibliografi a czasopism polskich…, t. 4, s. 119, 

poz. 3505.
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wprowadzono nieregularny samoistny dodatek do „S owa Ojczystego” – „Porad-
nik Metodyczny”, który w 1991 r. przekszta ci  si  w samodzielne, nieregularnie 
edytowane czasopismo.

Ok adki periodyków (od lewej): „Wychowanie Ojczyste” nr 1 z 1955 r., „Wychowanie Ojczyste” nr 1/112 
z 1978 r., „Wychowanie Ojczyste” nr 2/138 z 1984 r., „S owo Ojczyste” nr 2/150 z 1987 r. 
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Redaktorem „Wychowania Ojczystego” w 1955 r. zosta  Micha  Go awski44,
który nieprzerwanie kontynuowa  t  prac  przez ponad 19 lat 45. Okres jego 
dzia alno ci wydawniczej przypada  na intensywny moment kszta towania si
struktury szkolnictwa polskiego na obczy nie46. Nie by o podstawowych pomocy 
naukowych, podr czników, programów nauczania, map, instrukcji dotycz cych 
zak adania szkó  etc. „Wychowanie Ojczyste” mia o zaspokaja  te nagl ce po-
trzeby. Ide  i g ównym zadaniem przy wiecaj cym redakcji by o stworzenie pi-
sma, które u atwi prac  nauczycielowi, b dzie jednocze nie poradnikiem meto-
dycznym, a tak e ród em informacji o problemach szkolnictwa polskiego poza 
krajem. W nocie od wydawcy poinformowano czytelników o g ównych celach 
i zadaniach pisma: dostarczanie szko om niezb dnych wskazówek, materia ów
programowych i lekcyjnych oraz informacji w zakresie metodyki nauczania 
j zyka polskiego; poruszanie zagadnie  zwi zanych z wychowaniem ojczystym 
i kszta ceniem w szko ach »miejscowych«; omawianie problemów w domu, szkole 
i parafi i  47. Redakcja podkre la a, e wszystkie te zadania stan  si  realne do spe -
nienia tylko wtedy, gdy periodyk pozyska sobie wspó prac  i poparcie wszystkich 
tych, którym na sercu le y zachowanie dzieci dla Polski, wychowanie ich w du-
chu religijnym i narodowym oraz wpojenie w ich dusze i serce ideologii Polski 
Niepodleg ej i wolnej od przemocy  48.

W 10-lecie obchodów powstania „Wychowania Ojczystego” podsumowano, 
e przysz o w por  i odegra o istotn  rol  w stabilizacji „Szkó  Ojczystych” […], 

przynosz c nauczycielstwu potrzebne informacje, artyku y dyskusyjne na tema-
ty wychowania i nauczania, kó  rodziców i ich udzia u w prowadzeniu szko y, 
problemu dwuj zyczno ci dzieci, mo liwo ci zdawania egzaminów z j zyka 
polskiego 49.

44 Micha  Go awski s u y  pracy o wiatowej nie z wyboru, lecz z powo ania. Mia  zaledwie 23 lata, kiedy 
opu ci  uczelni  wile sk , by z kolei po wi ci  si  uczeniu innych. S u bie tej pozosta  wierny po kres swoich 
dni, mimo pogarszaj cego si  stanu zdrowia. Polskiej szko y nie zdradzi  nawet w czasie wojny. Po opusz-
czeniu obozu sowieckiego, rozsta  si  z mundurem wojskowym, który przywdzia  zaledwie na kilka miesi cy 
i pod y  z ludno ci  cywiln  do dalekich Indii, by tam kierowa  sprawami o wiaty. W Anglii pracowa  przez 
21 lat w polskiej komórce o wiatowo-szkolnej przy brytyjskim Ministerstwie O wiaty. Obok tego by  zawsze 
czynny w PMS, w której przez d ugie lata zajmowa  stanowisko wiceprezesa. A w ko cu prezesa Zarz du 
G ównego, za: A. Cz., Micha  Go awski, „Wychowanie Ojczyste” [Londyn] 1974, nr 2/99, s. 2.

45 Micha  Go awski zmar  2 czerwca 1974 r., redagowa  „Wychowanie Ojczyste” w a ciwie a  do mier-
ci; nie doczeka  jednak dwóch jubileuszy – 20-lecia swojej pracy redaktorskiej oraz setnego numeru pisma. 
99. numer periodyku by  ostatnim pod jego redakcj .

46 Sta y rozwój akcji wychowania ojczystego, podj tej przez nauczycielstwo i rodziców z pomoc  ducho-
wie stwa i organizacji spo ecznych doprowadzi  w ci gu 5 lat liczb  szkó  do 160, a liczb  ucz cych si  dzieci 
do 4500 na terenie samej tylko Wielkiej Brytanii, za: Od Wydawcy, „Wychowanie Ojczyste” [Londyn] 1955, 
listopad–grudzie , nr 1, s. 2. 

47 Od Wydawcy, „Wychowanie Ojczyste” [Londyn] 1991, listopad–grudzie , nr 1, s. 2. 
48 Tam e.
49 W 10-lecie „Wychowania Ojczystego”, „Wychowanie Ojczyste” [Londyn] 1964, nr 4/53, lipiec–sier-

pie , s. 24.
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Po mierci M. Go awskiego, w po owie 1974 r., redakcj  pisma obj  pisarz, 
publicysta i cz onek Zarz du G ównego PMS Leszek Krajewski, nast pnie Anto-
ni Czu owski (pe ni cy w chwili obj cia redakcji periodyku funkcj  wiceprezesa 
Zarz du G ównego PMS). W latach 1979–1984 pismo redagowa a nauczycielka 
Anna Bogus awska. Od 1984 r. funkcj  redaktora obj  Jerzy Samborski. Pod 
jego redakcj  pismo przesz o okres najwi kszych zmian50. Periodyk ukaza  si
wtedy pod nazw  „Wychowanie i S owo Ojczyste”, któr  w kolejnych nume-
rach skrócono do „S owo Ojczyste”. Czasopismo ukazywa o si  w nak adzie
500 egzemplarzy. Zmieni  si  tak e layout i profi l pisma. „S owo Ojczyste” 
mia o lakierowan  ok adk , drukowane by o na kredowym papierze formatu 
A4 i zawiera o du  liczb  fotografi i. Teksty w gazecie by y grupowane w dzia-
ach tematycznych, takich jak, m.in.: Nauka o literaturze, Historia najnowsza, 

Recenzje, Metodyka nauczania, Pedagogika, Literatura, Teatr i fi lm, Folklor, 
S awni emigranci polscy, W kraju, Placówki kulturalne i naukowe, Organizacje 
i stowarzyszenia, Szkolnictwo, K cik poezji, Kronika oraz Forum. Profi l pisma 
zdecydowanie przesun  si  ze spraw metodycznych na kwestie dotycz ce kultury 
polskiej emigracji. Praktyczne materia y dla nauczycieli i konspekty lekcji zajmo-
wa y ju  miejsce marginalne. Redakcja zdawa a sobie spraw  z tego, e pismo nie 
spe nia o ju  roli, jak  pierwotnie wyznaczy  mu jego wydawca – Polska Macierz 
Szkolna. Chc c wype ni  powsta y defi cyt, wydano dodatek do „S owa Ojczyste-
go” nr 4/148 z 1986 r. pt. „Poradnik Metodyczny”. „S owo Ojczyste” ukazywa o
si  do 1991 r. 

Pierwszy numer „Poradnika Metodycznego” ukaza  si  w 1986 r. pod redak-
cj  El biety Wojciechowicz. W li cie zamieszczonym na ok adce poinformowano 
nauczycieli o celach pisma, które mia o stanowi forum, na którym mo na si
wypowiedzie , podzieli  uwagami i s dami: jak najlepiej uczy  i co robi , aby 
zach ci  m odzie  i mie  jak najlepsze wyniki 51. „Poradnik Metodyczny” zawiera
materia y zwi zane z nauczaniem od wieku przedszkolnego do A level52. Dzie-
wi  pierwszych numerów ukaza o si  pod redakcj  El biety Wojciechowicz, 
numery 10–11 z 1995 r. oraz 12–13 z 1996 r. redagowa a Ma gorzata Sztuka53,
a pozosta e Aleksandra Podhorodecka. W latach 1986–2009 wydano cznie 29 54

50 J. Samborski, Po raz ostatni, „S owo Ojczyste” [Londyn] 1991, nr 4/168, s. 3.
51 El bieta Wojciechowicz, „Poradnik Metodyczny” [Londyn] 1986, nr 1, s. 1. 
52 Odpowiednik polskiej matury.
53 Ma gorzata Sztuka – ur. 28.09.1953 r. w Piwnicznej. Dyplom magistra fi lologii polskiej Uniwersytetu 

Jagiello skiego w Krakowie otrzyma a w 1977 r. Od 1978 r. mieszka w Wielkiej Brytanii. Pracowa a zawodo-
wo w roli nauczyciela j zyka polskiego jako obcego. W latach 80. XX w. uczy a w szkole polskiej na Ealingu, 
prowadzi a kursy maturalne (A level) oraz o rodek egzaminacyjny w POSK-u (egzaminy GCSE i A level). 
Od 2001 r. do 2012 r. by a cz onkiem  Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, gdzie pe ni a funkcj  se-
kretarza generalnego. Od 2000 r. jest cz onkiem Zarz du Ogniska Polskiego w Londynie. Jej hobby to teatr, 
sport i podró e. Ma m a Jana i syna Tomasza. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez doktorantk
mgr Magdalen  Górk  w dniach 6.05.2016 r. oraz 16.03.2017 r. w Londynie.

54 Numery „Poradnika Metodycznego” przed obj ciem redakcji przez Aleksandr  Podhorodeck : 1, 2, 3, 
4, 5–6, 7, 8–9, 10–11, 12–13.
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numerów tego periodyku, z czego 20 ukaza o si  pod redakcj  Aleksandry Pod-
horodeckiej. Pismo ukazywa o si  nieregularnie, w zasadzie tworzono je dopiero 
wtedy, gdy do redakcji trafi a a wystarczaj ca ilo  materia ów. Najcz ciej mia o
to miejsce po konferencjach organizowanych przez PMS.

ZAKO CZENIE

Komentarzem opisuj cym polskie czasopisma pedagogiczne wydawane 
na terenie Zjednoczonego Królestwa w XX i XXI wieku mog  by  s owa wypo-
wiedziane przez jednego z brytyjskich ministrów informacji Brendana Brackena, 
który stwierdzi , e kiedy poza krajem spotyka si  dwóch Polaków, ich pierw-
szym dzia aniem, przed podj ciem sporu na tematy zasadnicze, staje si  za o e-
nie czasopisma 55. W tym spostrze eniu, jak zauwa y  Tymon Terlecki, zawiera
si mimowolny ho d dla naszej ywotno ci, przedsi biorczo ci, woli dzia ania, 
woli sprostania okoliczno ciom […]. Tej w a ciwo ci narodowej: »gdzie Polak, 
tam gazeta« nie potrzebujemy si  wstydzi . Nie powinni my si  jej wyzbywa 56.
Tym bardziej e wszystkie periodyki skierowane do dzieci i m odzie y oraz 
nauczycieli, wychowawców i instruktorów harcerstwa propagowa y na swoich 
amach wychowanie patriotyczne, d y y do utrzymania polskiej to samo ci na 

obczy nie poprzez znajomo  prawdziwej, nieobci onej cenzur  polityczn  hi-
storii kraju przodków, krain geografi cznych, obyczajów, nauk  j zyka ojczystego 
i religii.
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Polish emigration press supporting education published in Great Britain 
between 1946 and 2017
Summary

The article discusses Polish pedagogical journals published in Great Britain in 
the 20  th and 21st century. Periodicals for children and teenagers served as a teach-
ing aid in Polish Saturday schools all over the world. First magazines of this kind 
were published during World War II, and some of them are still being published 
nowadays. The most important ones are school journals as well as magazines for 
teenagers, scouts and teachers, such as “Nasze Pisemko”, “Dziatwa”, “Wychow-
anie Ojczyste”, “Ono”, “Gazetka Szkolna”, “Razem M odzi Przyjaciele”, “Na 
Tropie”, “Ogniwa”, “W ze ek”, “Wiadomo ci Nauczycielskie” and “Wychowanie 
Ojczyste”. They are used by parents and the educational institutions overseen by 
the Association of Polish Teachers Abroad (Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego 
za Granic ) and the Polish Educational Society (Polska Macierz Szkolna). Their 
goal is to help develop the national identity of Polish young people living abroad 
– to teach them their mother tongue, national pride and Christian faith in order to 
make them social and cultural activists for the sake of Polish independence in the 
future.
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