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Letnie szaleństwo w Uniejowie z Junior Media w
tle
Czy warto walczyć o zwycięstwo i spełniać marzenia?
Zdecydowanie tak! Przekonali się o tym twórcy „Matmomanii”,
zdobywcy trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie na
najlepszą szkolną gazetkę Junior Media. Primi inter pares
wyłonieni wśród najzdolniejszych młodych redaktorów z całej
Polski odkrywali piękno Uniejowa. Zamkowe mury oddychają tu
historią, przywołując tajemnicze średniowiecze. Uczestnicy Letniej
Szkoły Junior Media mieli szansę przenieść się w ten magiczny
czas podczas warsztatów redakcyjnych, które odbywały się w
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Cudowne nadwarciańskie
krajobrazy pozwalały dzieciom odkrywać piękno przyrody. Nie
lada atrakcję stanowił również odpoczynek w Domu Pracy
Twórczej i Zagrodzie Młynarskiej, gdzie zakwaterowani byli
wszyscy uczestnicy imprezy. Pieczenie chleba w prawdziwym 
gospodarstwie wiejskim, możliwość obcowania z cudownymi
zwierzętami w Zoo Safari w Borysewie, dyskoteki do białego rana i
gra w kręgle, to tylko namiastka atrakcji proponowanych przez
organizatora. Najwięcej radości dał jednak dzieciom relaks w
kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów”. Podgrzewane
baseny solankowe, wyspy z jacuzzi, „rwąca rzeka”, liczne
akweny ze zjeżdżalniami sprawiły, że uśmiech szczęścia nie
schodził z ich twarzy. Wszyscy miłośnicy aktywnego
wypoczynku, nie tylko walczący o nagrody, powinni odwiedzić to
wspaniałe miejsce. Uniejów jest magiczną przestrzenią, w której
każdy odnajdzie relaks, spokój i prawdziwą radość.
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Najlepsi młodzi redaktorzy z całej Polski!
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Dom Pracy Twórczej

Uczestników Letniej Szkoły Junior
Media zakwaterowano w Domu
Pracy Twórczej położonym przy
pięknym zamku nad rzeką Wartą.
Tu  się relaksowaliśmy, choć na
odpoczynek od wielu cudownych
atrakcji naprawdę nie było czasu…

Dom Pracy Twórczej - Uniejów

Zagroda Młynarska

Starsi uczestnicy Letniej Szkoły
Junior Media mieszkali w Zagrodzie
Młynarskiej słynącej z pysznego
jedzenia i wyjątkowej atmosfery. Na
terenie pięknego gospodarstwa
wiejskiego mieściły się: zagroda ze
zwierzętami, stajnia, stodoła, w
której odbywały się dyskoteki oraz
stary wiatrak.

Zagroda Młynarska - Uniejów

Kompleks termalno-basenowy
„Termy Uniejów”

Przez cały rok można korzystać tu
z różnych obiektów dostępnych
także na świeżym powietrzu.
Kąpaliśmy się w podgrzewanych
basenach solankowych i
rekreacyjnych z masażami.
Pływaliśmy w „rwącej rzece” i
odpoczywaliśmy na wyspach z
jacuzzi. Wodne szaleństwo
zapewniały nam też baseny z
różnymi zjeżdżalniami…

Termy Uniejów

Warsztaty

Zamek Arcybiskupów
Gnieźnieńskich to wspaniała
średniowieczna przestrzeń, w
której dziś mieści się potężny hotel
wraz z centrum konferencyjnym.
Tu właśnie odbywały się warsztaty
redakcyjne prowadzone przez
ciekawych gości.

Zamek Gnieździeński

Pieczenie chleba

Podczas ciekawej lekcji „Pieczenie
chleba” mogliśmy się dowiedzieć,
co zrobić, by przygotować i upiec
piękny i smaczny bochenek. Każdy
z nas wyrabiał ciasto, które później
trafiało do pieca w gospodarstwie
wiejskim. Pychota!

Pieczenie chleba

Dyskoteki i kręgielnia

Cudowna zabawa w kręgielni
połączona ze smaczną ciepłą
kolacją oraz dyskoteka w rytmach
fajnej muzyki, to tylko nieliczne
atrakcje zaproponowane przez
organizatora. Bawiliśmy się
świetnie!

Matmomania w komplecie
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