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   ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ ! 
 

VI POWIATOWE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE     
„MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A HISTORIĄ I TRADYCJĄ” 

29 kwietnia 2015 

  

Jedną z wieloletnich tradycji klas teatralno-dziennikarskich z naszej szkoły, które od 14 lat 
redagują miesięcznik „Sztubak”, jest organizowanie co 2-3 lata Powiatowych Warsztatów Dzienni-
karskich. Zapraszane są na nie profesjonalni dziennikarze i redaktorzy szkolnych pisemek, by 
wspólnie pracować i przygotowywać okolicznościową gazetkę.  

Tym razem gościliśmy ośmioro profesjonalnych dziennikarzy i prawie trzydziestkę uczniów 
- młodych redaktorów gazetek szkolnych z Reska, Dobrzan, Klinisk Wielkich, W ęgorzyna, Stra-
chocina i Stargardu. Na warsztaty przybyli: 

z „Kuriera Szczecińskiego”- pani Aneta Słaba i pan Bogdan Twardochleb, 
z „Głosu Szczecińskiego”- pani Emilia Chanczewska, 

z „Radia Stargard”- pani Beata Łaptuta, 
z „Dziennika Stargardzkiego”- pan Piotr Słomski, 

a także inni dziennikarze regionalni: pan Maciej Dura - Pomarański, pan Sławomir Stańczyk             
oraz pan Grzegorz Szostakiewicz, który zajął się składem gazetki. 

 Po powitaniu w naszej szkole przez panią wicedyrektor Alicj ę Jurkiewicz, wszyscy wyruszy-
li specjalnie zamówionym autobusem MZK do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargar-
dzie na zajęcia przygotowane przez jego pracowników. W ramach ogólnego hasła: „Między nowo-
czesnością a historią i tradycj ą” poszczególne grupy - przy wsparciu profesjonalnych dziennikarzy 
- realizowały zagadnienia związane z historią naszego miasta, badaniami archeologicznymi oraz 
funkcjonowaniem muzeum, jego zaplecza itp. Spotkanie w MAH zakończyła konferencja prasowa z 
dyrektorem placówki p. dr Marcinem Majewskim, p. Marcinem Burdziejem i p. Przemysławem 
Antczakiem. 

Głównym etapem warsztatów było zbieranie materiału „w terenie”, jego selekcja, opraco-
wanie i na koniec komputerowy skład. Towarzyszyły mu emocje, lekki stres, pośpiech, jak to zwy-
kle bywa przed wydaniem najnowszego numeru pisma. 



 Wszystkie redakcje i dziennikarze spotkali się po powrocie z muzeum w sali nr 16 - nowo-
czesnej pracowni komputerowej naszej szkoły. Rozpoczęła się rzetelna praca dziennikarska: wspól-
ne tworzenie na gorąco relacji, dobór zdjęć, zapis wrażeń z pobytu w muzeum, bastei itd.  Wszystko  
pod czujnym okiem pana Grzegorza Szostakiewicza. Jego pracę  nad składem gazetki redakcje mo-
gły śledzić na wielkim monitorze.  
 Uczestnikom warsztatów zapropono-
wano także obejrzenie pokazu umiejętności 
naszych uczniów. Wyjątkowy podziw wywo-
łała prezentacja Karola Jurskiego (kl. I 
Gimnazjum Integracyjne), który przedstawił 
możliwości robota LEGO MINDSTROMS 
EV3 oraz własne oprogramowanie napisane 
w języku App Iventor do sterowania tym 
robotem za pomocą tabletu z systemem 
Android. Jego młodszy kolega, Grzegorz 
Kmita (kl. Vc SP 2) zaprezentował własne 
oprogramowanie – kalkulator przygotowany 
w języku App Iventor dla urządzeń z 
systemem Android. Chłopcy rozwijają swoje 
pasje na zajęciach  koła komputerowego pod 
opieką pana Bogdana Życha.  
    W finałowej części spotkania pani 
Joanna Szczecińska poprowadziła krótkie warsztaty z zakresu kodowania w języku Scratch. Sko-
rzystali z nich i młodzi redaktorzy, i ich opiekunowie, którzy pod kierunkiem pani Joasi z zapałem 
tworzyli kolorowe rybki, drapie żne rekiny i inne  wodne żyjątka w akwarium.  
 Warsztaty zakończyły się wręczeniem wspólnie przygotowanej gazetki, która liczyła 16 
stron! Wszyscy zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Urząd Miasta Stargard 
Szczeciński, od lat wspierający organizację Powiatowych Warsztatów Dziennikarskich, które od 
tego roku zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.   

Oprócz pomocy organizacyjnej ze strony Muzeum Archeologiczno-Historycznego warsztaty 
wsparli także rzeczowo i finansowo: Rada Rodziców SP 2, rodzice klasy Vc oraz Stargardzie Towa-
rzystwo Wędkarskie, które zafundowało pyszną grochówkę. Nad całością czuwała opiekunka ga-
zetki „Sztubak”, pani Bożena Ciborowska-Lipko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


