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... a My wciąż wspominamy niesamowicie cudowne chwile w Uniejowie.
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NIE TYLKO
WARSZTATY

Każdy dzień był
inny...
Codziennie warsztaty,
spotkania ze znanymi
i cenionymi
dziennikarzami i
redakcjami z różnych
stron Polski.
Chwile
niezapomniane w
przepięknym zamku.
Jednak intensywna
praca to nie
wszystko…
Mieliśmy czas na
poznanie okolic
Uniejowa, relaks i
aktywny odpoczynek.
Spacery, basen,
kręgle, dyskoteki,
smaczne jedzonko, a
późnym wieczorem
„prywatna
potańcówka” w
naszym domku.

Uczestniczki warsztatów

Warsztaty w Uniejowie.

Zwiedzamy zamek Na dyskotece
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Uważam, że sędzia był niesprawiedliwy’’
Tak brzmiały słowa Cristiano Ronaldo na wczorajszej konferencji.
Mimo to piłkarz jest bardzo dumny ze swojej drużyny. Na pytanie: ,, Jak się czujesz po wygranej?’’
odpowiedział -,, Czuję ogromną radość. Od zawsze wierzyłem w moją drużynę i nie zawiodłem się’’.
Wielu kibiców przeżyło szok, gdy piłkarz doznał kontuzji. Zapytałyśmy go jak on sam się do tego
odnosi.
- ,,Było mi przykro, że nie mogłem kontynuować meczu, jednak siedząc na ławce rezerwowych, tak
uważnie śledziłem grę i udzielałem wskazówek, że prawie zapomniałem o bólu - powiedział. Po
wyczerpującej odpowiedzi zmieniłyśmy kierunek pytań. Dociekałyśmy, co sądzi o drużynie polskiej. -,,
Myślę, że na tegorocznym Euro 2016 Polska grała bardzo dobrze. Chciałbym wyróżnić Michała
Pazdana. Jest świetnym obrońcą.
Niewątpliwie wielu ludziom towarzyszyło wiele emocji przy oglądaniu Euro 2016. Nikt nie podejrzewał,
że wygra akurat Portugalia.
-,, Jesteśmy najlepsi. Puchar to moje największe marzenie’’- powiedział na pofinałowej konferencji
prasowej.
Oto nasze dodatkowe pytania, które przygotowałyśmy w czasie warsztatów:
1.Czy twój syn będzie kiedyś piłkarzem ?
2.Jakie emocje towarzyszyły Tobie gdy odbierałeś puchar ?
3.Kto twoim zdaniem jest najlepszym Polskim piłkarzem?
4.Co czujesz po wygranej ?
5.Ostatnio w internecie pojawiły się zdjęcia Pana z modelką  z Ukrainy.
Czyżby to nowy romans?
6. W przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu pan nie ma tatuaży.
Dlaczego?
W. Gongor, K. Bobrovnytska, P. Stanek (warsztaty dziennikarskie)

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Pracujemy bardzo intensywnie. Słuchamy, notujemy i zabieramy głos
na forum. Wczoraj wywiady, dzisiaj poznajemy inne gatunki
dziennikarskie. Tworzymy animacje. Wokół nas kamery,
fotoreporteży...

E.T.

E.T.

E.T.

Animacja poklatkowa

Tworzymy historie...
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Cudowne krajobrazy, niesamowite ZOO Safari w
Borysewie, ciekawe zabytki i oczywiście 

BASENY TERMALNE! 

Fot.

ATRAKCJI 
BYŁO CO NIE MIARA...

Przed zamkiem.

W. Gongor

Wiktoria Gongor

Wiktoria Gongor

Wiktoria Gongor
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WOKÓŁ PRZYJAZNY
MIKROKLIMAT
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Wiktoria Gongor

Wiktoria GongorWiktoria Gongor

Wiktoria Gongor
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Pożegnania nadszedł czas...
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DLACZEGO WARTO POJECHAĆ DO UNIEJOWA?
Uniejów to małe miasto, znajdujące w województwie łódzkim. Jadąc tam, nie wiedziałyśmy
czego się spodziewać. Jednak, gdy dotarłyśmy na miejsce, okazało się, że Uniejów to urocze
miasto pełne starych budowli i atrakcji. Na przykład termalne baseny, słynne w całej Polsce.
Jednak głównym zabytkiem jest Zamek w Uniejowie, wybudowany w XIV wieku. Właśnie tam
odbywały się warsztaty dziennikarskie. Warsztaty były bardzo interesujące i dużo się
nauczyłyśmy, np. jak zrobić animacje lub jak stworzyć aplikację mobilną. Jednak najważniejsze
jest lepsze poznanie dziennikarstwa, technik pisania, gatunków dziennikarskich, czyli  jak zostać
prawdziwym dziennikarzem. Zajęcia te bardzo nas zbliżyły z innymi redakcjami, ponieważ przez
cały czas ze sobą współpracowaliśmy. Zwiedzaliśmy także miasto, zapoznawaliśmy się z innymi
rówieśnikami z całego kraju. Znalazłyśmy nowych przyjaciół. Zaprzyjaźnialiśmy się z redakcją z
Katowic oraz z redakcją z Uniejowa. Spędzaliśmy wspólnie większość czasu.  Dowiedziałyśmy
się od nich o różnych ciekawostkach w ich miastach, a także porównywaliśmy nasze miasta,
opowiadając o życiu w różnych częściach Polski. Bardzo się ze sobą zżyliśmy, więc koniec
warsztatów był la nas bardzo trudny. Gdy przyszedł czas rozstania, wszyscy się rozpłakaliśmy,
ale obiecywaliśmy, że dalej będziemy działać i zrobimy wszystko, żeby spotkać się za rok w
Uniejowie.

Kateryna Bobrovnytska i Wiktoria Gongor

Fot. E.T.

Żegnając się
umawiamy się na
wspólne spotkania
w naszych
rodzinnych
miastach.
U nas niedługo
WINOBRANIE,
święto naszego
Miasta - może się
spotkamy.
Na razie, to zdjęcia
na fejsa!
A może
zobaczymy się za
rok?

Więc, 
do zobaczenia...

Fot. E.T.

Uniejów

Łza się w oku kręci...Dworzec PKP, Poznań

Pożegnanie przed domkiem
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