
„MIÊDZY NOWOCZESNOŒCI¥
A HISTORI¥ I TRADYCJ¥”

Gazetka szkolna „Sztubak”, wydawana od 14 lat przez uczniów klasy teatralno-dziennikarskiej w Szkole
Podstawowej nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Stargardzie Szczeciñskim serdecznie wita na kolejnych
warsztatach dziennikarskich. W tym roku s¹ one po³¹czone ze œwiêtowaniem wydania setnego numeru
naszego pisma. W organizacji tegorocznych warsztatów wspiera nas Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne w Stargardzie oraz Urz¹d Miasta Stargard Szczeciñski.

Celem spotkania jest wymiana doœwiadczeñ w zakresie  redagowania gazetek uczniowskich poprzez
praktyczne zajêcia z profesjonalnymi dziennikarzami. Mi³o nam goœciæ przedstawicieli redakcji szkol-
nych czasopism wraz z opiekunami z Reska, Dobrzan, Wêgorzyna, Klinisk Wielkich, Strachocina, z SP 1 i
SP 3 w Stargardzie.  M³odzi redaktorzy pracuj¹c pod kierunkiem profesjonalnych dziennikarzy z „Kuriera
Szczeciñskiego”, „G³osu Szczeciñskiego”, „Dziennika Stargardzkiego”, „Radia Stargard”   oraz innych
dziennikarzy wspó³pracuj¹cych z  lokalnymi mediami, wspólnie przygotuj¹ okolicznoœciow¹ gazetkê. Jej
tematyka jest inspirowana ró¿nymi zajêciami i spotkaniami przygotowanymi przez pracowników Mu-
zeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie pod przewodnim has³em: „Miêdzy nowoczesnoœci¹ a
histori¹ i tradycj¹”.

VI Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie zosta³y objête Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Star-
gard Szczeciñski.
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Program
 VI Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich

pod has³em: „Miêdzy nowoczesnoœci¹ a histori¹ i tradycj¹”

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Stargardzie Szczec.

   Pocz¹tek spotkania: godz. 9:00

- powitanie goœci, otwarcie warsztatów, przedstawienie dziennikarzy;
wystawa gazetek

- podzia³ na grupy, przydzia³ zadañ dziennikarskich

ok. 10:00- 12:00 – praca w terenie, gromadzenie materia³u do okolicznoœciowej gazetki:
- zajêcia w grupach w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie;

trzy bloki tematyczne:

1. „W czasach, kiedy Stargard by³ stolic¹” - zajêcia w Bastei;
prowadz¹cy: p. Patrycja Jakubiak

   2. Muzeum od kuchni - oprowadza p. Przemek Antczak
   3. Archeologia w Stargardzie - prowadz¹cy: p. Marcin Burdziej

ok. 11:20 – krótka konferencja prasowa z dyrektorem
Muzeum Archeologiczno - Historycznego   dr Marcinem Majewskim

ok. 12:30- 14:00  - opracowywanie materia³u, komputerowy sk³ad gazetki

ok. 14:15 – 15:00 – krótkie prezentacje robotów i w³asnych oprogramowañ
 przygotowanych przez dwóch uczniów ZSO pod kierunkiem p. Bogdana ¯ycha

– zajêcia warsztatowe programowania w jêzyku Scratch w ramach ogólnopolskiego
programu Mistrzowie Kodowania prowadzone przez p. Joannê Szczeciñsk¹

ok. 15:00-15:30 - zakoñczenie warsztatów,
zapoznanie siê ze wspólnie wydan¹ gazetk¹.

DZIENNIKARZE - goœcie warsztatów

„Kurier Szczeciñski”: Aneta S³aba
Bogdan Twardochleb

 „G³os Szczeciñski”:  Emilia Chanczewska
„Dziennik Stargardzki”: Piotr S³omski

„Radio Stargard”: Beata £aptuta
a tak¿e:

Maciej Dura - Pomarañski
S³awomir Stañczyk

 Grzegorz Szostakiewicz
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UCZESTNICY- redakcje gazetek szkolnych

„BUM!” Szko³a Podstawowa
im. K.I. Ga³czyñskiego WÊGORZYNO

Gazetka  ma wie-
loletni¹ tradycjê. Od
dwóch lat jej opie-
kunkami s¹: pani
Aleksandra Wieczo-
rek i pani Anna Gar-

dyjas. Wiêkszoœæ ar-
tyku³ów redagowana jest

przez uczniów, zaœ panie spra-
wuj¹ nad ni¹ nadzór, s³u¿¹ pomoc¹, dokonuj¹ ko-
rekt. „BUM” stara siê na bie¿¹co pisaæ o tym, co
istotnego dzieje siê w szkole, o wa¿nych wydarze-
niach pañstwowych i œwieckich. Promuje tak¿e
twórczoœæ uczniów (wiersze, krótkie prace literac-
kie, prace plastyczne), prowadzi sta³e cykle tema-
tyczne, takie jak: Poznajmy siê lepiej..., Biblioteka
poleca, Moje hobby itd. Gazetka redagowana jest
raz w miesi¹cu. 

 „Sezamek Trój-
ki” ukazuje siê raz
na dwa miesi¹ce.
Redaguj¹ j¹ ucznio-
wie klas VI, pod
opiek¹ nauczycieli:
pani Renaty Hry-
niuk oraz pani Ma³-
gorzaty Kopczyñ-
skiej. W gazetce za-
mieszczane s¹ m.in.:
„Wywiad miesi¹ca”, „K¹-
cik literacki”, „Znaczenie imion”, a tak¿e za-
gadki, rebusy, ciekawostki.  Redakcja stara siê,
aby na bie¿¹co informowaæ uczniów o wa¿-

nych wydarzeniach,  uroczystoœciach, które maj¹ miejsce w szkole. Pisze równie¿ o tym, co j¹ aktualnie interesu-
je.

Redakcja gazetki szkolnej jest równie¿ pomys³odawc¹ i organizatorem konkursu "Dziewiêcioro Wspania-
³ych". Laureatem z tytu³em Wspania³ego Ucznia  mo¿e zostaæ  ka¿dy, kto prezentuje nienagann¹ postawê oraz
wysok¹ kulturê osobist¹. Adres internetowy redakcji: sezamektrojki@wp.pl

„SEZAMEK TRÓJKI” Szko³a Podstawowa
nr 3 STARGARD SZCZECIÑSKI
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O swojej gazetce napisali tak:

„Jesteœmy redaktorami gazetki
szkolnej „Nowinki z 16” wydawanej
w Szkole Podstawowej w Kliniskach
Wielkich. Wszystko zaczê³o siê dwa
lata temu... to wtedy zrodzi³ siê pomys³
stworzenia gazetki klasowej. Byliœmy
wtedy uczniami klasy II b, dziœ powa¿-
nymi dziennikarzami z klasy IV b.
Emocje zwi¹zane z powstawaniem
tego czasopisma by³y ogromne. W³¹-
czyliœmy w nasze dzia³ania równie¿
rodziców. Tak siê wszystkim zabawa
w dziennikarstwo spodoba³a, ¿e pomy-
s³y rodzi³y siê jeden za drugim.  Potem
zaczê³a siê ¿mudna praca dziennikarza,
pilnowanie terminów, pisanie artyku-
³ów, sk³adanie gazetki. Opiekunk¹ jest
pani Alicja Jasku³a. W tym roku do³¹-
czy³a do nas nasza wychowawczyni –
pani Anna Mikuœ. Spotykamy siê sys-
tematycznie co tydzieñ we wtorek w
pracowni komputerowej.

Nasze najwa¿niejsze sukcesy:
1. Zdobycie  nagrody „Szkolnego

Pulitzera” w kategorii szkó³ podstawo-

„NOWINKI z 16” Szko³a Podstawowa
im. prof. Wies³awa Grochowskiego
KLINISKA WIELKIE

to szkolna gazeta wydawana przez uczniów Zespo³u Szkó³ w Resku od
1993 roku. W marcu ukaza³ siê jej 226. numer. Od kilku lat jest w œcis³ej
czo³ówce konkursu „Szkolny Pulitzer”  Kuriera Szczeciñskiego. Obecny
sk³ad redakcji:

Julia Szczepañska– redaktor naczelna
Dominik Domañski
Filip Czura
Marita Romañczuk
Ola Kozicka
Asia Markowska
Karolina Wdowiak
Natalia Niewczas
Sandra Pilarska
Natalia Kaliñska
Opiekunem „G³osu Budy” jest pani El¿bieta Kuc.

wych dla najlepszej gazetki szkolnej w
województwie zachodniopomorskim
(2014).

2. Zorganizowanie warsztatów
dziennikarskich w Nadleœnictwie Kli-
niska dla gazetek z Gminy Goleniów

(2014).
3. Nawi¹zanie wspó³pracy z Cen-

trum Animacji M³odzie¿y z Golenio-
wa, gdzie w ramach spotkañ uda³o siê
nam zaprosiæ dziennikarza - p.  Paw³a
Palicê (2014).”

„G£OS BUDY” Zespó³
Szkó³ Gimnazjum RESKO
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„STRACHOUCZNIAKI WYCZERPUJ¥
TEMAT...” Szko³a Podstawowa
STRACHOCIN

Czasopismo ma ju¿ kilkuletni¹  tradycjê. Jest nastawione na publikowanie twórczoœci uczniów np. opowiadañ.
Opisuje wydarzenia szkolne z perspektywy uczniów albo w formie wywiadów z nauczycielami. Redakcja gazetki nie
jest sta³a, ci¹gle poszukuje nowych dziennikarzy. Opiekunem zespo³u jest pani Milena Strefner.

„¯ACZEK” Szko³a Podstawowa
im. T. Koœciuszki DOBRZANY

W redakcji pracuje od 8 - 10 uczniów pod kierunkiem pani S³awomiry ¯mijewskiej - Raszewskiej. Gazetka jest
wydawana co dwa miesi¹ce. Je¿eli jest wyj¹tkowe wydarzenie szkolne lub œrodowiskowe, powstaje numer specjalny.
„¯aczek” najczêœciej porusza sprawy szkolne, kole¿eñskie; publikuje utwory uczniów, przeprowadza sondy, wywiady.
Gazetka cieszy siê popularnoœci¹ w œrodowisku szkolnym.

 „SZTUBAK” Szko³a Podstawowa nr 2
z Oddzia³ami Integracyjnymi
STARGARD SZCZECiÑSKI

Pierwszy numer „Sztubaka” ukaza³ siê w 2001 r.  W czasie swojej czternastoletniej
dzia³alnoœci gazetka zawsze wydawana by³a przez uczniów klasy teatralno-dziennikar-
skiej pod kierunkiem pani Bo¿eny Ciborowskiej-Lipko. Redakcja zmienia siê co trzy
lata. Obecnie swoj¹ przygodê ze „Sztubakiem” realizuje pi¹ta edycja takiej klasy (lata
2013-2016).

Gazetka jest miesiêcznikiem. W
kwietniu br. przygotowany zosta³ jej 100.
numer. Redakcja uczestniczy w corocz-
nych edycjach wojewódzkiego konkur-
su dziennikarskiego „Szkolny Pulitzer”,
jest jego dwukrotnym laureatem: w 2005
i 2009 r.  Zwykle co 2 – 3 lata „Sztubak”
organizuje Powiatowe Warsztaty Dzien-
nikarskie dla redaktorów gazetek szkol-
nych z udzia³em profesjonalnych dzien-
nikarzy.

Redakcjê  zawsze tworzy ca³a klasa,
bo ka¿dy ma coœ do powiedzenia i mo¿e
mieæ inny punkt widzenia. „Sztubak” na
swoich ³amach porusza zagadnienia
zwi¹zane z ¿yciem szko³y, osiedla i mia-
sta. M³odzi redaktorzy staraj¹ siê  rozwi-
jaæ umiejêtnoœci dziennikarskie poprzez
redagowanie relacji, krótkich reporta¿y, recenzji, przeprowadzanie wywiadów, sond itp.

Informacje o gazetkach powsta³y na bazie materia³ów przes³anych na warsztaty przez opiekunów.
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Poznajemy bli¿ej naszych goœci.

EMILIA CHANCZEWSKA
- absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Szczeciñskim, o specjali-

zacji pedagogicznej i dziennikarskiej. Od 14 lat pracuje w stargardzkim od-
dziale „G³osu Szczeciñskiego”. Pisze artyku³y, robi zdjêcia, krêci filmiki.
Wspó³tworzy portale internetowe grupy Polskapresse, jest redaktorem prowa-
dz¹cym portalu Stargard Nasze Miasto. Przez 4 lata by³a nauczycielem klu-
bu dziennikarskiego M³odzie¿owego Domu Kultury w Stargardzie, a przez 2
lata animatorem warsztatów dziennikarskich warszawskiej fundacji Nowe Me-
dia. Prowadzi warsztaty dziennikarskie w szko³ach i oœrodkach kultury ca³e-
go województwa. Zasiada w jury konkursów literackich i recytatorskich. W
2006 roku laureatka nagrody rocznej koncernu Orkla za ujawnienie przypad-
ków "choroby szalonych krów". W 2014 roku nominowana do nagrody Dzien-
nikarz Roku 2013.

BEATA £APTUTA
o sobie napisa³a tak:

„Jestem dziennikark¹ Radia Stargard od pó³ roku. Wcze-
œniej pracowa³am w stargardzkiej telewizji kablowej, póŸniej
w kilku gazetach. By³am i jestem reporterk¹ oraz prezenterk¹.
Pasjonuje mnie dziennikarstwo spo³eczne. Lubiê ludzi i o nich
w³aœnie s¹ moje materia³y. O tym, co ich martwi, smuci i cie-
szy. Zawsze staram siê byæ blisko moich bohaterów i wyra¿aæ
to, co ich boli, dotyka i zachwyca. Od tego s¹ w³aœnie dzienni-
karze - tak myœlê.”

ANETA S£ABA
W„Kurierze Szczeciñskim” pracuje od 1998 r. Wspó³pracê z t¹ ga-

zet¹ rozpoczê³a, bêd¹c jednoczeœnie studentk¹ pi¹tego roku filologii
polskiej na Uniwersytecie Szczeciñskim. Jako dziennikarka oddzia³u
„Kuriera” w Stargardzie na co dzieñ zajmuje siê gromadzeniem i re-
dagowaniem bie¿¹cych informacji z ¿ycia mieszkañców ca³ego po-
wiatu stargardzkiego. „Jestem dumna, ¿e reprezentujê najstarszy i je-
dyny na Pomorzu Zachodnim dziennik, tworzony przez udzia³owców
spó³ki z wy³¹cznie polskim kapita³em”- dodaje na koniec dziennikar-
ka.

BOGDAN TWARDOCHLEB
- magister filologii polskiej, pracownik Uniwersytetu Szczeciñskiego, WK

ZSL, tygodnika „Morze i Ziemia” (1988-92). Do wiêkszych prac dziennikar-
skich zalicza recenzje literackie w „Nowych Kierunkach”, reporta¿e oraz fe-
lietony „Myœli samowolne”, publikowane w „Morzu i Ziemi”. Wyró¿niony
nagrod¹ „Publicysta Roku 1994” w konkursie szczeciñskiego oddzia³u Sto-
warzyszenia Dziennikarzy RP, "Dziennikarz Roku 2014" w konkursie zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Uznany dziennikarz i publicy-
sta „Kuriera Szczeciñskiego”, w którym redaguje m.in. dodatek „Przez gra-ni-
ce”, poœwiêcony sprawom pogranicza polskoniemieckiego. Organizator i po-
mys³odawca wojewódzkiego konkursu dla redakcji gazetek szkolnych pod
nazw¹ „Szkolny Pulitzer”.
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MACIEJ DURA-POMARAÑSKI
to absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej Wydzia³u Prawa i Ko-

munikacji Spo³ecznej w Poznaniu. Wspó³pracowa³ z lokalnymi mediami, a tak¿e
by³ dziennikarzem telewizji regionalnej. Pierwszy sta¿ dziennikarski odby³ w Po-
lish Express Fortis Media w Londynie. Tam szlifowa³ warsztat dziennikarski, czego
zwieñczeniem by³ "wywiad rzeka" z Prezydentem RP na uchodŸstwie, Ryszardem
Kaczorowskim oraz Premierem RP Jaros³awem Kaczyñskim. Przeszed³ szereg szko-
leñ dotycz¹cych protoko³u dyplomatycznego oraz podstaw technologii telewizyj-
nych, sztuki mówienia przed kamer¹ a tak¿e pracy korespondenta telewizyjnego.
W roku 2014 odznaczony tytu³em "Darczyñca Pamiêci", nadanym przez Fundacjê
Oœrodka Karta w Warszawie za wspó³pracê, dokumentowanie i upowszechnianie

historii najnowszej Polski i Europy Œrodkowo-Wschodniej XX wieku.

PIOTR S£OMSKI o sobie:
„Jestem dziennikarzem kilku gazet lokalnych wydawanych na Pomo-

rzu Zachodnim oraz nauczycielem akademickim w Wy¿szej Szkole Huma-
nistycznej w Szczecinie. Ponadto w obecnej kadencji jako radny, spra-
wujê funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowogardzie. Stu-
diowa³em dziennikarstwo w Wy¿szej Szkole Kultury Spo³ecznej i Me-
dialnej w Toruniu, politologiê na Uniwersytecie Marii Curie Sk³odow-
skiej w Lublinie oraz dydaktykê jêzyka angielskiego w Wy¿szej Szkole
Jêzyków Obcych im. Samuela Bogumi³a Lindego w Poznaniu.”

S£AWOMIR STAÑCZYK
S³awomir Stañczyk uczêszcza³ do klasy o profilu dziennikarskim w Zespole Szkó³

nr 1. Ukoñczy³ studia licencjackie z pedagogiki opiekuñczej i resocjalizacyjnej oraz
magisterskie z socjologii  na kierunku: media i komunikacja spo³eczna.

Pracê w mediach rozpocz¹³ w 2006 roku. Przez pó³tora roku by³
dziennikarzem sportowym w „ExPressie Stargardzkim”, potem w „Dzienniku

Stargardzkim”, gdzie poza tekstami sportowymi przygotowywa³ te¿ artyku³y ogól-
notematyczne i spo³eczne. Pe³ni³ tak¿e funkcjê korektora, a przez dwa lata by³ od-
powiedzialny za sk³ad gazety i jej opracowanie graficzne. Pracê w „Dzienniku Star-
gardzkim” zakoñczy³ w paŸdzierniku 2014 roku. Obecnie, jako pracownik OSiR
Stargard, wspó³tworzy stronê internetow¹ osir.stargard.pl. Ponadto przez ponad dwa
lata tworzy³ klubow¹ gazetkê B³êkitnych Stargard, która by³a udostêpniana kibi-
com podczas meczów rozgrywanych w naszym mieœcie. Œwiadczy³ jednoczeœnie

us³ugi spikerskie podczas imprez i turniejów odbywaj¹cych siê w Stargardzie. Od 6 lat, najpierw pod egid¹
„Dziennika Stargardzkiego”, a obecnie z ramienia OSiR, organizuje tak¿e rozgrywki Halowej Amatorskiej
Ligi Pi³karskiej, w których uczestniczy co roku ponad 400 pi³karzy.

GRZEGORZ SZOSTAKIEWICZ
Absolwent Technikum Informatycznego. Ukoñczone studia na Wy¿szej Szkole Peda-

gogicznej TWP w Warszawie, Wydzia³ Nauk Spo³eczno-Filologicznych w Szczecinie,
studia licencjackie, kierunek administracyjno – samorz¹dowy (politologia). Od 1998 roku
zwi¹zany z mediami. Pocz¹tkowo z lokalnym tytu³em „7 Dni Stargardu”, a od 2002 roku
z „Dziennikiem Stargardzkim” . Najpierw jako grafik komputerowy, w latach 2006 -
2010 jako redaktor naczelny. W 2012 roku prowadzi³ lokaln¹ Telewizjê Stargard.

Obecnie pracuje jako informatyk w OSiR Stargard. Zajmuje siê prowadze-
niem strony internetowej osir.stargard.pl , organizacj¹ imprez, filmowaniem i i
fotografowaniem. Dodatkowo tworzy opracowania graficzne lokalnej gazetki
urzêdowej „Stargardzki Informator Samorz¹dowy” i wydawanego przez Gminê
Suchañ kwartalnika - „Biuletyn Informacyjny Gminy Suchañ”. Ponadto zajmu-
je siê archiwizacj¹ wideo meczów rozgrywanych przez klub pi³karski B³êkitni Star-
gard w II lidze pi³ki no¿nej.
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Mistrzowie Kodowania to ogólnopolski, bezp³atny program eduka-
cyjny, w ramach którego dzieci ze szkó³ podstawowych i gimna-zjalnych
z ca³ej Polski ucz¹ siê programowania. Jest objêty patro-natem: Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz
Ministerstwa Gospodarki. Ma na celu popularyzacjê nauki programowa-
nia w polskich szko³ach. Program prowadzony jest ze œrodków Samsung
Electronics Polska we wspó³pracy z partnerami: Centrum Cyfrowym  Pro-
jekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacj¹ CoderDojo, Fun-

dacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBel-
frzy RP.

Pierwszym jêzykiem, którego uczniowie ucz¹ siê w ramach programu, jest Scratch, który zosta³ opracowany w Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) http://scratch.mit.edu/. Scratch jest œrodowiskiem przyjaznym uczniom szkó³ podstawo-
wych, prostym w obs³udze, a przy tym bezp³atnym. To intuicyjny jêzyk programowania, pozwalaj¹cy tworzyæ gry, pokazy
multimedialne, historyjki i inne projekty.
Jego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest b³yskawicz-
ny efekt, jaki siê widzi, po uruchomieniu
stworzonego przez siebie programu. Ma
to niebagatelne znaczenie, gdy¿ ucznio-
wie oczekuj¹ szybkich rezultatów swojej
pracy. Ten sposób nauki pozwala te¿ utrzy-
maæ ich uwagê i motywacjê do dalszego
zg³êbiania tajników programowania.

Nasza szko³a jest w programie ju¿ od
wrzeœnia 2013 r. W edycji pilota¿owej trwa-
j¹cej od wrzeœnia 2013 r do stycznia 2014
r bra³y udzia³ wszystkie klasy VI i jedna
klasa III. Nauczyciele prowadz¹cy zajê-
cia to: Joanna Szczeciñska, Ilona Szymañ-
ska, Marcin Kolany i Bogdan ¯ych. Za
udzia³ w programie jako jedyna szko³a w
Polsce otrzymaliœmy „cyfrow¹ klasê”.

W I edycji trwaj¹cej od marca do czerw-
ca 2014 r. uczestniczy³y wszystkie klasy
III pod opiek¹ Katarzyny Przybylskiej, Ilo-
ny Szymañskiej i Joanny Szczeciñskiej. W obecnej - II edycji bior¹ udzia³ chêtni uczniowie (w sumie 25 osób) uczestnicz¹cy
w zajêciach programowania w jêzyku Scratch raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Zajêcia prowadzi  Joanna Szczeciñska.
Dodatkowo Bogdan ¯ych wraz z uczniami na kole informatycznym dwa razy w tygodniu programuje roboty Lego i tworzy
aplikacje na urz¹dzenia z systemem Android w jêzyku App Inevntor.

Odnieœliœmy ju¿ pierwsze sukcesy w kodowaniu: dwoje uczniów z klasy IV b zakwalifikowa³o siê do wojewódzkiego
konkursu „ Kodowaæ ka¿dy mo¿e”, a jeden z nich -  Piotr Czurak zaj¹³ w tym konkursie III miejsce w kategorii klas III- IV.

      Oprac. Joanna Szczeciñska

Zapraszamy do odwiedzenia strony MK: www.mistrzowiekodowania.pl

Podczas VI Powiatowych Warsztatów
Dziennikarskich odby³y siê krótkie warszta-
ty w zakresie kodowania w jêzyku Scratch
prowadzone przez Joannê Szczeciñsk¹.

Ponadto Karol Jurski - uczeñ kl. I Gimna-
zjum Integracyjnego przedstawi³ mo¿liwoœci
robota LEGO MINDSTROMS EV3 oraz w³a-
sne oprogramowanie napisane w jêzyku App
Iventor do sterowania robotem LEGO MIND-
STROMS za pomoc¹ tabletu z systemem An-
droid.

Natomiast uczeñ klasy V c teatralno-
dziennikarskiej, Grzegorz Kmita zaprezento-
wa³ w³asne oprogramowanie – kalkulator
przygotowany w jêzyku App Iventor dla urz¹-
dzeñ z systemem Android.

M³odzi programiœci rozwijaj¹ swoje zain-
teresowania pod kierunkiem nauczyciela
Bogdana ¯ycha.

Na zdjêciu: zajêcia podczas wizyty w naszej szkole w grudniu 2015 organi-
zatorów programu Mistrzowie Kodowania i przedstawicieli  w³adz pañstwo-
wych oraz lokalnych.
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- Bardzo du¿o siê nauczyliœmy, po-
zna³am przy tym wiele osób. Eksponaty
by³y interesuj¹ce – mówi Weronika
Marsza³ z SP 2 w Stargardzie. - Podo-
ba³a mi siê przede wszystkim konferen-

cja prasowa z panem dyrektorem. Od-
powiedzi by³y bardzo interesuj¹ce a na-
sze pytania wcale nie by³y ³atwe – do-
daje Maja Bonis³awska z redakcji „Sztu-
bak”. - Praca pani P³awiak zrobi³a na
mnie ogromne wra¿enie.

„Muzeum od kuchni” to temat, któ-

ry mieliœmy za zadanie zrealizowaæ.
Zwiedzanie najskrytszych miejsc star-
gardzkiego Muzeum okaza³o siê wy-
j¹tkowe. Nasz¹ przygodê zaczêliœmy
od szybkiego obejrzenia nowych eks-
pozycji i zagl¹dania we wszystkie za-
kamarki, na co dzieñ niedostêpne zwie-
dzaj¹cym. Oprowadza³ nas pan Prze-
mys³aw Antczak z Dzia³u Upowszech-
niania Sztuki, Edukacji i Promocji. Pod

MUZEUM OD KUCHNI

29 kwietnia 2015 roku odby³y siê VI Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie. Naszym opiekunem by³ pan Maciej
Dura-Pomarañski, dziennikarz, który na co dzieñ pracuje w MDK Stargard. Jest to bardzo mi³y pan z wielkim
poczuciem humoru.

nieobecnoœæ dyrektora muzeum, pana
dr Marcina Majewskiego mogliœmy
zwiedziæ gabinet i poczuæ siê jak „król
historii Stargardu” - Przez to czujemy
siê wyró¿nieni – zdradza nam Szymon

Kalbarczyk, redaktor „Nowinek z 16-
stki” z Klinisk.

W muzeum miêliœmy okazjê poznaæ
wszystkich pracowników, od pañ
sprz¹taj¹cych po g³ówn¹ ksiêgow¹.
Najbardziej zafascynowa³a nas histo-
ria i praca pani Klaudii P³awiak z Dzia-
³u Archeologii.

- Mogliœmy zwiedziæ „ukryte” po-
mieszczenia, niedostêpne dla zwiedza-
j¹cych. Dziêki temu dowiedzieliœmy siê

wiêcej informacji o eksponatach – re-
lacjonuje redaktor Oliwia Grojecka ze
„Sztubaka”.

Na sam koniec zorganizowaliœmy
niecodzienn¹ konferencjê prasow¹, w
której uczestniczy³ dyrektor muzeum,
pan dr Marcin Majewski, Marcin Bur-
dziej i Przemys³aw Antczak. Pad³o bar-
dzo wiele pytañ dotycz¹cych pracy i
historii muzeum.

- Mia³am okazjê zadaæ pytanie na
temat publikacji dla dzieci. Pan dyrek-
tor zapewni³ nas, ¿e w najbli¿szym cza-
sie otrzymamy stargardzkie kolorowan-
ki i przewodniki dla dzieci – mówi
Ewelina Makowska z redakcji z Kli-
nisk.

- To by³ bardzo interesuj¹cy dzieñ i
zachêcam wszystkich do odwiedzenia
stargardzkiego muzeum, bo naprawdê
warto. Bardzo bym chcia³a wzi¹æ
udzia³ jeszcze raz w takich warsztatach
– dodaje Natalia Lange redaktor „No-
winek z 16-stki” z Klinisk.

Opr. „Sztubak”SP 2 Stargard i „Nowin-
ki z 16”Kliniska Wielkie pod kierunkiem
pana Macieja Dury-Pomarañskiego.
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Nader rzadko do poszukiwañ ar-
cheologicznych wykorzystuje siê no-
woczesne koparki. W Stargardzie jed-
nak tak w³aœnie siê dzieje. Dziêki po-
mocy maszyny archeolodzy odkry-
waj¹ kolejne skarby. Nieopodal wodo-
spadu przy ulicy Kuœnierzy trwaj¹ w³a-
œnie prace archeologiczne. Pracowni-
cy stargardzkiego muzeum przy po-
mocy koparki w³aœnie odkryli mury
dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ kamie-
nic z XVIII wieku. Prócz fragmentów
budynków wykopano te¿ pomniejsze

pami¹tki np. fragment pieca kaflowe-
go i… kilka butelek po piwie ze star-
gardzkiego browaru Kuppermana i ze
szczeciñskiego Bergschlossa.

Na archeologiczne poszukiwania
muzeum przeznaczy³o kilkanaœcie

Zakupy i spacer po galerii handlo-
wej to ca³kiem niez³y sposób na spê-
dzenie wolnego czasu. Zw³aszcza dla
dzieci i m³odzie¿y. W centrum handlo-
wym istnieje jednak miejsce du¿o cie-
kawsze od sklepów i kawiarni. S¹ to
podziemia czyli piwnice galerii. To tam
w³aœnie spotkaæ mo¿na ducha Davida
Herlitza - naukowca, który mieszka³ w
Stargardzie na prze³omie XVI/XVII
wieku. Wœród œwietnie zachowanych
i odrestaurowanych ruin (pozosta³oœci
po œredniowiecznej zabudowie) do
dnia dzisiejszego spaceruje cz³owiek,
który z gwiazd odczytywa³ przysz³oœæ.
I to bardzo skutecznie. To on w³aœnie
opisa³ kometê, któr¹ wypatrzy³ na nie-
bie. Wed³ug Herlitza mia³a ona zwia-
stowaæ nieszczêœcie. Niestety nie myli³
siê. W roku 1618 wybuch³a bowiem
wojna trzydziestoletnia, która boleœnie
dotknê³a tereny Pomorza Zachodnie-
go.

W piwnicach stargardzkiej galerii
czas stan¹³ w miejscu. To tu w³aœnie

Koparka w s³u¿bie archeologii

Duch Herlitza w galerii „Starówka”

tysiêcy z³otych. Dziêki tym pieni¹-
dzom nie tylko odkryte zostan¹ ko-
lejne, stargardzkie zabytki. W razie
gdyby na dzia³kê przy ulicy Kuœnie-
rzy znalaz³ siê inwestor, nie bêdzie
ju¿ musia³ przeprowadzaæ badañ ar-
cheologicznych. W ten sposób po-
tencjalny kupiec terenu zaoszczêdzi

mo¿na obejrzeæ œwietnie zachowane
elementy zabudowy dawnej starówki.
Pochodz¹ one z póŸnego œredniowie-
cza. Jeœli jednak ktoœ boi siê piwnic i
duchów, to do podziemi galerii nie po-
winien schodziæ. Na szczêœcie na
pierwszym piêtrze centrum te¿ mo¿na
„dotkn¹æ” trochê historii. Tutaj znalaz³

swoje miejsce fragment œciany z piw-
nicy Davida Herlitza. Mo¿na go nie tyl-
ko obejrzeæ, ale nawet zrobiæ sobie
zdjêcie na jego tle. A nu¿ oka¿e siê, ¿e
zdo³acie uchwyciæ na nim ducha s³yn-
nego naukowca i astronoma?!

„Sztubak” SP 2 Stargard pod kie-
runkiem pani Beaty £aptuty.

nie tylko czas, ale równie¿ pieni¹dze.
„Sztubak” SP 2 Stargard:

Julia Ciszonek, Oskar Druszcz,
Jakub Koczorowski

i Grzegorz Kmita.
 Pod opiek¹ Pani Beaty £aptuty

Radio Stargard 90.3 fm.
Foto: Emilia Chanczewska
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Jednym z budynków, w którym mie-
œci siê stargardzkie Muzeum Archeolo-
giczno - Historyczne, jest Basteja. Zo-
sta³a wybudowana w XVI wieku jako
wzmocnienie systemu umocnieñ tej
czêœci obwarowañ miejskich. Basteja
przez wieki by³a wielokrotnie niszczo-
na, w swej historii pe³ni³a nawet funk-
cje mieszkalne, a od lat osiemdziesi¹-
tych nale¿y do muzeum w Stargardzie.

Zupe³nie wyremontowan¹ i rozbudo-
wan¹ ponownie oddano do u¿ytku w
2013r. Prezentowana jest w niej sta³a
wystawa przedstawiaj¹ca” Stargard od
czasów póŸnego œredniowiecza do lat
20. XX wieku”. Pracownicy tej pla-
cówki staraj¹ siê przybli¿yæ zwiedza-
j¹cym historiê tego miejsca w jak naj-
ciekawszy sposób. Wykorzystuj¹ przy
tym wspó³czesne technologie jak np.
tablice interaktywne, podœwietlane ga-
bloty, sale kinowe oraz sprzêt multime-
dialny. W obiekcie znajduj¹ siê cztery
sale ekspozycyjne u³o¿one tematycznie
a nie chronologicznie. Ka¿da z nich jest
równie ciekawa.

- Staraliœmy siê historyczne wnêtrze
po³¹czyæ z atrakcjami dla dzieci –
stwierdzi³a Patrycja Jakubiak, pracow-
nik muzeum – Iœæ troszeczkê z duchem
czasu, zachêciæ zwiedzaj¹cych do od-
krywania tajemnic historii, zagadek
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.
Chcemy, aby muzealne eksponaty do-
skonale przybli¿y³y im dawne czasy.

Od 2013 r mo¿na zwiedzaæ Bastejê- najnowszy, zmodernizowany budynek dawnej baszty obronnej nale¿¹cej
dzisiaj do stargardzkiego muzeum.

Historia w nowoczesnym wydaniu
Jedna z prezentacji przybli¿a Star-

gard jako stolicê Pomorza Brandenbur-
skiego w latach 1668-1720. Wtedy
miasto prze¿ywa³o czasy dynamiczne-
go rozkwitu. Funkcjonowa³o wówczas
ponad trzydzieœci cechów rzemieœlni-
czych, miêdzy innymi cieœli, stolarzy,
krawców, tkaczy i z³otników. Na za-
potrzebowanie osób zamo¿nych poja-
wi³y siê w mieœcie towary luksusowe
pochodz¹ce nawet z dalekich Chin i
Japonii- np. wyroby z fajansu oraz gli-
niane fajki, których u¿ywa³y nawet
dzieci, bo wierzono, ¿e ogieñ i dym
mog¹ wyleczyæ z chorób i oczyœciæ
zatrute powietrze. Z tych w³aœnie cza-
sów pochodzi ostatni, cenny nabytek
muzeum – XVIII- wieczny, srebrny
kufel monetarny ze z³oceniami. By³ to
wyj¹tkowy prezent z okazji np. zarê-
czyn lub 30-stej rocznicy œlubu. S¹ na
nim herby rodzin ma³¿onków. Jednym

z elementów zdobi¹cym ten kufel by³y
z³ote monety.

Szczególn¹ uwagê zwraca tak¿e
XVII -wieczne  narzêdzie tortur, czyli
Szafa Stargardzka. To urz¹dzenie
wzbudza³o grozê nawet u najodwa¿-
niejszych, gdy¿ pobyt w nim w 99%
koñczy³ siê œmierci¹.

Ciekaw¹ atrakcj¹ by³o równie¿ ko-
rzystanie z drewniano-woskowych ta-
bliczek, na których æwiczono kaligra-
fiê, u¿ywaj¹c metalowego rylca.  Zwie-
dzaj¹cy wystawê mog¹ osobiœcie tego
spróbowaæ. A jak znudzi siê pisanie,
mo¿emy przejœæ siê drewnian¹ hur-
dycj¹, która kiedyœ bieg³a wzd³u¿ muru
obronnego.

Zwiedzanie muzeum nie jest wiel-
kim wydatkiem – bilet normalny kosz-
tuje 8z³, a ulgowy 6z³.

„G³os Budy” Resko
pod opiek¹Pani Anaty S³abej
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M³odzi ludzie, zafascynowani
dziennikarstwem reprezentowali
szko³y zarówno ze Stargardu jak i
okolic.

Muzeum w Stargardzie liczy so-
bie ponad 100 lat. Do aktualnej sie-
dzibyzosta³o przeniesionew 1960
roku. Znajduj¹ siê tam przedmioty i
dzie³a sztuki znalezione na terenie
Stargardu, a tak¿e sprowadzone w
ci¹gu lat z Niemiec, Katowic oraz
Warszawy. Budynek sk³ada siê z
trzech czêœci – odwachu oraz dwóch
kamienic.  Pracuje w nim 25 osób,
dyrektorem jest dr Marcin Majewski.

Grupê m³odzie¿y, do której nale-
¿a³a redakcja „Echo Jedynki”, opro-
wadzi³ po wnêtrzach stargardzkiego
muzeum Przemys³aw Antczak. Poka-

Co kryje w sobie stargardzkie muzeum…
W œrodê 29 kwietnia 2015 roku oko³o godziny 10:00 m³odzie¿ uczestnicz¹ca w warsztatach dziennikarskich,
odbywaj¹cych siê w ZSO Stargard Szczeciñski, rozpoczê³a kilkugodzinn¹ wycieczkê po wnêtrzach stargardz-
kiego muzeum.

za³ on adeptom dziennikarstwa m.in.
gabinet dyrektora, który jest prawdzi-
wym pasjonatem archeologii.

Nastêpnie m³odzie¿ zosta³a opro-
wadzona po poszczególnych dzia³ach
muzeum. Bardzo ciekawie by³o np.
w dziale archeologicznym, gdzie mo-
gliœmy zobaczyæ wiele znalezisk, jak
koœci, naczynia, kamienie itd.

Kilka s³ów o swojej pracy powie-
dzia³y równie¿ panie, które zajmuj¹
siê badaniami nad histori¹ spo³eczno-
œci lokalnej.

Kolejnym naszym przystankiem by³a
biblioteka, która jest g³ównym Ÿród³em
informacji dla pracowników. Uczniowie
mieli tam okazjê zobaczyæ m.in. stare
gazety w jêzyku niemieckim, opracowa-
nia ksi¹¿ek i starodruków.

Pracownicy muzeum zajmuj¹ siê tak¿e
oprowadzaniem po koœciele p.w. Najœwiêt-
szej Marii Panny Królowej Œwiata oraz re-
nowacj¹ jego wnêtrza. Uczestnikom warsz-
tatów pokazoano m.in. odnowiony o³tarz
oraz wspominano o ró¿nych legendach
zwi¹zanych ze stargardzk¹ œwi¹tyni¹.

Wycieczkê po muzeum zwieñczy-
³a konferencja prasowa, podczas któ-
rej m³odzie¿ zadawa³a pytania dyrek-
torowi placówki oraz dwóm pracow-
nikom – Przemys³awowi Antczako-
wi i Marcinowi Burdziejowi.

Malina Nowicka
Katarzyna Przeworska

Gabriela Cielniak
„Echo Jedynki” SP1 Stargard

pod kierunkiem pana
Piotra S³omskiego
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Pobyt w Bastei trwa³ ponad go-
dzinê. W tym czasie pracownicy re-
dakcji odwiedzili piêæ sal. Pierwsza

z nich to sala edukacyjna, w której
odbywaj¹ siê imprezy urodzinowe,
spotkania biznesowe i lekcje muze-
alne. Pani Patrycja zaprezentowa³a
starodawne garnki, zeszyty, a tak-
¿e stroje mnicha i mieszczanki.

- Stroje mieszczanki s¹ bardzo
niewygodne, sama niechêtnie takie
ubieram. Sk³adaj¹ siê  z  wielu
warstw, przez co jest w nich gor¹-
co – mówi³a pani Patrycja.

Kolejne pomieszczenia to sale
ekspozycyjne. Na samej górze znaj-
duje siê globus, który pomaga w lek-
cjach geograficznych. Piêtro ni¿ej
jest sala kinowa. Tam pani prowa-
dz¹ca zaprezentowa³a XVII-wiecz-
ny he³m i skórzany pas na proch do

Stargard za dawnych lat
Redakcja gazety „Bum” z Wêgorzyna, pod opiek¹ pani Aleksandry Wieczorek, odwiedzi³a stargardzk¹ Baste-
jê. O historii i tradycji miasta opowiedzia³a pani Patrycja Jakubiak, jedna z pracownic Muzeum Archelogiczno
- Historycznym w Stargardzie.

broni, które pozwoli³a m³odzie¿y
przymierzyæ. Dziennikarze „Bum”
dowiedzieli siê, ¿e Stargard uleg³

prawie ca³kowitemu zniszczeniu z
powodu wielkiego po¿aru (uratowa-
no tylko koœció³ œw. Jana i 18 s¹sia-
duj¹cych kamienic).

W 1668 roku Stargard sta³ siê
stolic¹ Pomorza Brandenburskiego.
Wtedy nast¹pi³ rozkwit miasta. Za-
czê³o powstawaæ wiêcej zawodów,
rozwija³ siê handel i bran¿a budow-
lana. Stargard by³ stolic¹ przez oko-
³o 50 lat. Cukier by³ wtedy na wagê
z³ota i kobiety nosi³y na szyi klu-
czyk od szkatu³ki z cukrem. Ponad-
to w ówczesnych czasach wierzo-
no, ¿e dym z fajki ulecza i fajki pa-
li³y nawet dzieci.

Na koniec przenieœliœmy siê do
sali wystawowej, gdzie pani Patry-

cja opowiedzia³a o tym, ¿e tylko naj-
bogatsi posy³ali dzieci do szko³y.
Aby nie niszczyæ pergaminu, wy-

myœlono tabliczki, które z jednej
strony by³y drewniane, a z drugiej
by³ wylany wosk. Przedmioty te
s³u¿y³y do pisania. Dzieci pisa³y
wtedy przyrz¹dem podobnym do
gwoŸdzia, który nazywa³ siê rylec.

Ostatnim akcentem wycieczki by³a
konferencja prasowa w muzeum, w któ-
rej wziêli udzia³ dyrektor Marcin Ma-
jewski oraz dwaj pracownicy. M³odzie¿
us³ysza³a wiele ciekawych informacji na
temat muzeum i archeologii.

Hanna Side³
Zuzanna Weso³owska

Maciej Sa³dakredakcja gazetki
„BUM” z Wêgorzyna

pod kierunkiem
p. S³awomira Stañczyka
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W siêgaj¹cym XVII wieku mu-
zeum stargardzkim pracuje obecnie
25 pracowników. Ka¿dy traktuje
swoj¹ pracê jako pasjê. Pierwsze
wzmianki dotycz¹ce tego obiektu siê-
gaj¹ 1635 roku, kiedy w tym miejscu
znajdowa³a siê Waga Miejska. Dwu-
krotnie odrestaurowany budynek
oraz nowo wyremontowana i przebu-
dowana Basteja zrzeszaj¹ coraz
wiêksz¹ liczbê zwiedzaj¹cych. W
2014 roku by³o ich ponad 20 tysiêcy.
Dla ka¿dego, nie tylko pasjonatów
historii miasta, pracownicy muzeum
przygotowuj¹ coraz wiêcej atrakcji.
Znajdziemy tutaj zarówno informacje
o wykopaliskach archeologicznych
oraz o nieznanych dot¹d ciekawost-
kach. Na przyk³ad, ¿e nasz koœció³
mariacki to nie katedra.

- W katedrze urzêduje biskup, a w
Stargardzie – w odró¿nieniu na przy-
k³ad od katedry w Kamieniu Pomor-
skim – nigdy biskupa nie by³o – t³uma-
czy dr Marcin Majewski, dyrektor
Muzeum Archeologiczno-Historycz-
nego w Stargardzie.

Z wypowiedzi pracowników wyni-

Historia zachowana w hotelu
W holu nowego Hotelu Grodzkie-

go, dzia³aj¹cego od paŸdziernika 2012
roku przy ulicy Grodzkiej w Stargar-
dzie, znajduje siê gablota, w której s¹

wystawione zabytkowe eksponaty.
Nale¿¹ one do muzeum, ale zosta³y
przekazane w depozyt hotelowi.

- To taka nasza zewnêtrzna gablota

- mówi Marcin Burdziej, archeolog z
Muzeum Archeologiczno-Historycz-
nego w Stargardzie Szczeciñskim. –
Przedmioty te zosta³y znalezione w
budynku, który istnia³ w tym miejscu,
gdzie teraz stoi hotel. W gablocie znaj-
duj¹ siê œredniowieczne drewniane
miski, fragment póŸnoœredniowiecznej
szklanicy, zrekonstruowane fragmenty
i naczynia s³u¿¹ce do przygotowywa-
nia potraw. Ciekawostk¹ jest rzeŸba p³y-
waczki, wyprodukowana przez wy-
twórniê Rosenthala z bardzo wysokiej
jakoœci porcelany. S¹ te¿ rzeŸby spor-
towców, zwi¹zane z olimpiad¹ w Ber-
linie, które uda³o nam siê znaleŸæ w
jednej z piwnic, ca³a seria. By³y we
fragmentach, ale na szczêœcie uda³o siê

je skleiæ.
Wszystkie te przedmioty, które s¹ w

hotelowej gablocie, zosta³y znalezione
w³aœnie podczas budowy tego hotelu.

- Chcieliœmy pokazaæ historiê miej-
sca, zostawiaj¹c na nim zabytki w for-
mie ekspozycji – t³umaczy Marcin Bur-
dziej. - Historia tego miejsca w pew-
nym sensie zosta³a zachowana!

„Sezamek Trójki” ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Stargardzie:

Michalina Buwelska,
Lidia Miedzak, Natalia Paczkowska

Pod opiek¹
Ma³gorzaty Kopczyñskiej

Opieka redakcyjna Emilia
Chanczewska, „G³os Szczeciñski”

Muzeum, w którym przesz³oœæ
³¹czy siê z przysz³oœci¹

ka, ¿e ich praca jest wielk¹ wêdrówk¹
z przesz³oœci ku przysz³oœci. Ka¿de
odkrycie jest niejako nagrod¹ za trud
w³o¿ony w kilkutygodniow¹ pracê. I
tak obok piwnic, korytarzy i znajduj¹-
cych siê tam przedmiotom archeologo-

wie znajduj¹ nawet dawne cmentarze.
To dziêki tym ludziom pamiêæ o zmar-
³ych na nowo od¿ywa. Du¿y udzia³ ma
równie¿ postêp. Najnowsze narzêdzia
pracy u³atwiaj¹ dzia³ania. Wœród nich
jest miêdzy innymi  fotografia z lotu
ptaka za pomoc¹ dronu, georadar, któ-
ry przeœwietla grunt oraz dendrochro-
nologia (badanie s³ojów drzew) i ba-
dania fizykochemiczne.

- Mimo postêpu, ³opata jest nadal

niezawodna – podkreœla³ archeolog ze
stargardzkiego MAH, Marcin Burdziej.

Wszystko to zmierza w kierunku
ci¹g³ej zmiany. W przysz³oœci plano-
wany jest projekt „Trasa muzealna”, w
którym mo¿liwe bêdzie jednoczesne
zwiedzenie stargardzkich zabytków i
obydwu budynków muzeum.

- Takie zwiedzanie bêdzie trwa³o co
najmniej 4 godziny – zapowiada dy-
rektor MAH Stargard.

Dla wszystkich chc¹cych zg³êbiæ
historiê Stargardu w najbli¿szym cza-
sie przygotowywana jest Europejsk¹
Noc w Muzeum, która odbêdzie siê 16
maja. W godzinach 18-24 bêdzie mo¿-
na wzi¹æ udzia³ w bezp³atnym zwie-
dzaniu muzeum przy Rynku Staromiej-
skim i Bastei w Stargardzie oraz w cie-
kawych zajêciach muzealnych dla ca-
³ych rodzin.

„Strachouczniaki”
Gabrysia Kotschedoff, Hubert

Ma³ecki, Wiktoria Kanicka
pod opiek¹ Eweliny Zdunek

Opieka redakcyjna: Emilia
Chanczewska, „G³os Szczeciñski”
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Ciekawe czy ktoœ z mieszkañców
Dobrzan wie, ¿e Stargard by³ stolic¹.
Postaramy siê o tym opowiedzieæ.
Po raz kolejny redakcja stargardzkie-
go „Sztubaka” ukazuj¹cego siê w
Szkole Podstawowej nr 2, zorganizo-
wa³a powiatowe warsztaty dzienni-
karskie. Uczestniczy³o w nich osiem
redakcji gazetek szkolnych, w tym
nasz „¯aczek”. Po przywitaniu w
szkole wszystkie redakcje uda³y siê
specjalnym autobusem, do Muzeum
Archeologiczno-Historycznego. Kie-
dy wysiedliœmy z autobusu okaza³o
siê, ¿e pójdziemy nie do g³ównego
gmachu lecz do Bastei, czyli starej
baszty w murach miasta. Jest to naj-
nowoczeœniejszy oddzia³ stargardz-
kiego muzeum. Przywita³a nas tam

„Kiedy Stargard by³ stolic¹…”
pani Patrycja Jakubiak. Zapowiedzia-
³a, ¿e odpowie na pytanie, czy Star-
gard by³ stolic¹. Nie zrobi jednak tego
tak szybko. Zaprowadzi³a nas naj-
pierw do sali edukacyjnej, gdzie po-
kazywa³a nam stare zabytki archeolo-
giczne. Potem podziemnym tunelem
i wysokimi schodami weszliœmy na
najwy¿szy poziom Bastei. Poœrodku
sta³a niebieska ampu³a, która by³a wir-
tualnym globusem. Tam pokaza³a
nam, gdzie le¿y Stargard dodaj¹c, ¿e
przez miasto przebiega po³udnik 15.

Nasza przewodniczka opowiada-
j¹c ciekawie i energicznie wprowa-
dza³a nas w historiê miasta. Kiedy
zeszliœmy piêtro ni¿ej do sali zwa-
nej kinow¹ mówi³a o najwiêkszej tra-
gedii w dziejach Stargardu. By³o to

Kielich by³ srebrny, poz³acany z
wtopionymi starymi monetami. Wyko-
na³ go w XVIII w. stargardzki z³otnik
o nazwisku Rossow. Kielich do mu-
zeum trafi³ niedawno i jak mówi³a pani
Patrycja, jest jego najcenniejszym za-

Najcenniejszy nabytek muzeum
bytkiem. Zosta³ zrobiony dla pary ma³-
¿eñskiej na trzydziest¹ rocznicê jej
œlubu. Mamy nadziejê, ¿e przybli¿yli-
œmy Wam historiê Stargardu i zachê-
ciliœmy do odwiedzenia muzeum.

Redakcja gazetki „¯aczek”:

Aleksandra Piwoñska
Julia Mediuch

Alicja G¹ska
Zuzanna Kwiatkowska

pod opiek¹ pana Bogdana
Twardochleba

w czasach wojny trzydziestoletniej.
Miasto zosta³o wtedy zdziesi¹tkowa-
ne przez epidemie, po¿ary i znisz-
czenia. Kiedy wojna siê skoñczy³a,
rozpad³o siê Ksiêstwo Pomorskie, w
którym by³ Stargard. Czêœæ, ze sto-
lic¹ ksiêstwa Szczecinem, zosta³a
w³¹czona do Szwecji, a Stargard do
Brandenburgii. Ta czêœæ dawnego
ksiêstwa nie mia³a swojej stolicy,
wiêc stolic¹ Pomorza brandenbur-
skiego zosta³ w³aœnie Stargard. Pe³-
ni³ tê rolê przez pó³ wieku, do po-
nownego zjednoczenia Pomorza.
Miasto wtedy szybko siê rozwinê³o,
a jego w³adze planowa³y nawet
utworzenie uniwersytetu.

Ciekawe, co wtedy dzia³o siê w
Dobrzanach?
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Uczestnicy VI Powiatowych Warsztatów
Dziennikarskich w SP 2 w Stargardzie


