
Jak młodzi dziennikarze pytali o wiosnę 

 Jako czwartoklasiści od września uczymy się trudnej sztuki dziennikarskiej. Poznaliśmy już budowę gazety, 
podstawowe gatunki publicystyczne. Pod koniec marca w małych grupach ćwiczyliśmy, jak przeprowadzać krótkie wy-
wiady z przechodniami. Pytaliśmy stargardzian, jakie oznaki wiosny zauważyli w swoim otoczeniu. Oto wrażenia z na-
szej pierwszej pracy w terenie. 

Na początku zebraliśmy się na holu 
szkoły  i mówiliśmy, jakie pytania będzie-
my zadawać, bo przygotowanie to ważny 
etap. Potem podzieliliśmy się na dwie 
grupy. Pierwsza pytała przechodniów,  co 
wskazuje na to, że jest wiosna. Zaś druga 
miała udać się na rynek warzywny w 
okolicy szkoły i porozmawiać ze  sprzeda-
wcami.     

          Wyruszyliśmy w teren. Najpierw 
poszliśmy do warzywniaka koło przedszko-
la przy bloku A1 i uzyskaliśmy informacj ę 
od pani Barbary, że w sklepie pojawiły się 
różne wiosenne kwiaty, młode ziemniaki i 
włoszczyzna, a  wszystko pochodziło z Pol-
ski. Klienci najczęściej kupują:  jabłka, zie-
mniaki, kapustę kiszoną, włoszczyznę, a 
liczba klientów minimalnie zwiększyła się.   
Potem udaliśmy się na ryneczek i znaleźliśmy drugi warzywniak. Obsługiwała go pani Asia. Od niej dowiedzieli-
śmy się, że w sklepie w ostatnim czasie pojawiły się nasiona, cebula, pomidory, ogórki, rzodkiewki, koperek i ka-
pusta. Te produkty również pochodziły z naszego kraju. Mimo nadejścia wiosny klientów u pani Asi nie przybyło. 

           Ogólnie podobały nam się te wywiady, dlatego że choć  na początku troch ę się tremowaliśmy, potem poszło 
nam  bardzo sprawnie i w sumie dobrze się bawiliśmy.       

                                                                                                                 Kajetan Błaszczyk, Jakub Koczorowski 

Tematem naszej pracy dziennikarskiej było zasięganie opinii przechodniów, czy sądzą, że jest już wiosna i 
jakie jej zwiastuny zauważyli. 

   Jedna z zapytanych pań to p. Elżbieta, stu-
diuj ąca ekonomię,  która powiedziała nam, że 
wiosna jest już blisko, gdyż temperatura powoli 
wzrasta i przylatują pierwsze bociany.  

     Zdaniem pani Doroty, pracującej w pobliskiej 
jednostce wojskowej, widać wiosnę, ponieważ 
kwitn ą pierwsze wiosenne kwiaty, zauważa się 
już nadlatujące klucze powracających do Polski 
ptaków. Pani Dorota stwierdziła także, że wiosna 
nadchodzi już, bo... nasze buzie są szczęśliwe! 

  Pytanie dotyczące zwiastunów nadchodzącej 
wiosny zadaliśmy jeszcze wielu przechodniom, 
wszyscy potwierdzali, że wiosna jest już tuż, tuż.                                                   
Oskar Wiśniewski 

                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                   
Nasza grupa miała za  zadanie zapytać przechodniów o ich zdanie na temat zwiastunów wiosny. Mieliśmy na to ok. 
25 minut. W tym czasie przepytałam 9 osób, m.in. policjanta, krawcową, nauczycielkę i biznesmena. Chociaż prze-
chodnie byli w różnym wieku, wykonywali inne zawody, ich odpowiedzi były podobne. Jako zwiastuny wiosny 
najczęściej podawano: ciepło, słońce, kwiatki, śpiew ptaków, trawę, zielone rośliny, lepszą pogodę, pąki, ptaki i 
chęć do życia.  Przeprowadzanie sondy jest ciekawe i nawet miłe, chociaż często zdarza się, że przechodnie odma-
wiają odpowiedzi, bo się np. gdzieś spieszą.  

                                                                                                                                                            Oliwia Nowakowska 

  W ramach krótkich warsz-
tatów dziennikarskich udaliśmy się 
na osiedlowy stragan. Przygoto-
waliśmy pytania typu: Czy już jest 
wiosna?  Co nowego znajduje się w 
sprzedaży? Czy wzrosła ilość 
klientów? Co najbardziej się sprze-
daje i czy towar pochodzi z Polski?  

Na pobliskim rynku było 
tylko jedno stoisko z owocami i 
warzywami. Za ladą stała pani 
Aldona, która kończyła obsługiwać 
klienta. Podeszliśmy bliżej, by się 
przywitać, przedstawić i podać cel 
wizyty. Podczas krótkiej rozmowy 
dowiedzieliśmy się, że nowalijkami 
nazywamy wszystkie młode warzy-
wa, które ukazują się w sprzedaży 
wczesną wiosną, po zimowej przerwie. Są to między innymi: pietruszka, koper, pomidory, ogórki, cebula dymka, 
rzodkiewki, sałata. Większość owoców i warzyw było przywieziona z innych krajów np. rzodkiewka z Hiszpanii, 
natka i koperek z Włoch, młode ziemniaki z Egiptu. Jedynie pomidory były polskie. Zwróciliśmy uwagę na wygląd 
owoców i warzyw - były duże, jędrne o intensywnym kolorze i gładkiej skórce. Wyglądały na zdrowe i smaczne. 
Pomimo iż półki uginały się pod ciężarem nowalijek, liczba klientów, zdaniem pani Aldony, zmniejszyła się w po-
równaniu z poprzednimi latami. Coraz mniej ludzi kupuje świeże owoce i warzywa. Najlepiej sprzedają się ziemniaki, 
gdyż stanowią główny składnik codziennej diety Polaków - dodała nasza rozmówczyni. Na koniec podziękowaliśmy 
sprzedawczyni za rozmowę, pożegnaliśmy się i wrócili śmy do szkoły. Ta dziennikarska wyprawa chociaż krótka, 
była ciekawa i już czekamy na następną.             

                                                                                                                             Łukasz Pomocki, Tomasz Kolenda     

Tytuł naszych pierwszych warsztatów brzmiał „Wiosna na moim osiedlu”. Uczestniczyło w nich  jedenastu 
uczniów z klasy. Na początku, nasza wychowawczyni, pani Bożenka wytłumaczyła nam, na czym polega sonda 
uliczna i jak przeprowadzić mały wywiad. Kiedy podzieliliśmy się na grupy, pełni chęci i werwy poszliśmy „w te-
ren”, a mianowicie na nasze osiedle i zaczęliśmy „prac ę dziennikarską”. Ja (w ciągu niecałych dwudziestu minut) 
przepytałam sześć osób. Były to: Oliwia- uczennica klasy czwartej, pani Joanna- ekonomista (na emeryturze), pani 
Alicja- ekonomista (na emeryturze), pani Kasia- obecnie bez pracy, Weronika- uczennica klasy czwartej i pan Ry-
szard-  elektryk.                                   

Naszych rozmówców pytaliśmy, jakie oznaki wiosny zauważyli ostatnio. Najczęściej wymieniano pierwsze 
kwiaty np. pierwiosnki, przebiśniegi, krokusy itp. brak śniegu, wyższą temperaturę w ciągu dnia, świeżą trawę, 
śpiew ptaków, pierwsze pąki na drzewach i  ładną pogodę. Podczas warsztatów było bardzo ciekawie,                                                                                                                     
wesoło i miałam wrażenie, że wszyscy ankietowani są radośni z powodu przyjścia wiosny. Mam nadzieję, że  takie 
zajęcia  będą jeszcze nie raz.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                           Maja Bonisławska  


