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Warsztaty dla młodych redaktorów z Tomaszem Sekielskim

15 listopada,, nasza redakcja udała się na konferencje i warsztaty dziennikarskie. Prowadził je znany reporter Tomasz
Sekielski. Przybliżył on nam swój bogaty życiorys oraz tajniki pracy dziennikarskiej.

Pan Tomasz Sekielski jest znanym dokumentalistą, dziennikarzem i pisarzem. Swoją karierę rozpoczął w radiu VOX w
Bydgoszczy, skąd pochodził. Następnie pracował w takich mediach jak TVP, TVN, RDC czy radio Tok.fm. Wydał w
międzyczasie wiele książek. Jednym z najbardziej znanych jest seria ,,Sejf”. Aktualnie prowadzi warsztaty i szkolenia
dla młodych redaktorów.

Pan Tomek opowiedział nam, jak zaczynał swoją przygodę z mediami ponad 25 lat temu. Jego pierwszym miejscem
pracy było radio VOX w Bydgoszczy. Zapoznał się tam z warunkami pracy w rozgłośni radiowej. Następnie został
zaproszony do współpracy w stołecznym radiu WAWA. Nie minęło dużo czasu, kiedy przeniósł się do Radia dla Ciebie. 

W 1998 r., Tomasz Sekielski postanowił zatrudnić się w nowo powstałej telewizji TVN. Spędził tam najwięcej czasu.
Poprowadził wtedy programy: ,,Teraz my!”, ,,Fakty TVN” czy ,, Kropki nad i”. Jak mówił pracowało mu się tam bardzo
dobrze, miał własne biuro, wysokie zarobki i często podróżował. Lecz po 15 latach współpracy odszedł z tego miejsca,
mówiąc, że za dobrze go tam traktowano. Twierdzi, iż praca dziennikarza to wyzwania i trudności. 

Cała jego kariera była pełna podróży po całym świecie. Zwiedził cały kontynent europejski oraz większość krajów
Ameryki Północnej i Południowej. Podczas miał okazję poznać wiele interesujących osobowości ze świata kultury,
polityki czy sportu. Wraz z ekipą ,,Po prostu” kręcił reportaże z takich wydarzeń jak kolacja w białym domu, wojna na
ukrainie i wiele innych. Za całokształt swojej pracy otrzymał wiele nagród. Był laureatem telekamery. 

Dziękujemy naszej redaktor naczelnej pani Basi za zorganizowanie wyjazdu, oraz panu Tomkowi za świetne
przybliżenie pracy prawdziwego redaktora. Postaramy się wykorzystać wiedzę z warsztatów w naszej pracy na tym
portalu

Pan Tomasz Sekielski na spotkaniu w Kosowie Lackim.
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Msza święta

W samo południe w naszej

Małej Ojczyźnie – Małkini

Górnej odbyła się Msza Święta

z okazji 99 Rocznicy

Odzyskania Niepodległości

przez Polskę, celebrowana

przez księży proboszczów J.M

Wróblewskiego i T.

Kaczyńskiego. Była ona

wyjątkowa i bardzo piękna. W

uroczystości wzięły udział

poczty sztandarowe ze

wszystkich szkół w naszej

gminie, sztandary jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych

i Kolejarzy. Proboszcz J.M

Wróblewski wygłosił piękne

kazanie o historii, naszych

korzeniach oraz uświadomił

nam, jak ważne jest dalsze

budowanie i umacnianie więzi

patriotycznych. Na zakończenie

mszy uczniowie ze szkoły z

Gliny i Małkini Górnej

zaśpiewała piękne pieśni

patriotyczne. Następnie z

kościoła, główną ulicą Małkini

Górnej wyruszył przemarsz z

udziałem wszystkich

uczestników uroczystości pod

pomnik Marszałka Józefa
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   Spotkanie z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w       
   Zuzeli.

21 listopada 2017 roku byliśmy z wizytą w SOSW w Zuzeli. Poznaliśmy uczniów, którzy
przebywają w tej szkole. Zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani, zaproszono nas do sali
gimnastycznej, tam kolejne klasy opowiedziały coś o sobie, były wierszyki, piosenki, a zespół
Marzyciele przedstawił tańce. Kuba Romanowski poczęstował wszystkich cukierkami, które
tam zawieźliśmy. Potem zwiedzaliśmy szkołę. Jest tam stołówka, sala gimnastyczna, sale,
które nie przypominają naszych sal, bardziej pokoje, jak w prawdziwym domu. Braliśmy udział
w różnych lekcjach, uczniowie pokazywali swoje talenty. Zaproszono nas na herbatkę , ciasto
i kanapki wykonane przez uczniów najstarszych z gimnazjum. Końcowym punktem była
wspólna zabawa przy muzyce. Czas minął nam bardzo szybko, jeszcze ostatnie zdjęcia i
musieliśmy się rozstać. Czekamy teraz na kolejne spotkanie, 6 grudnia, czyli w Mikołajki.

                                                               Wiktoria Jaworska kl. IVb   



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 18 11/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójeczka

                    
                               Promocja gazetki w naszej szkole
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Artykuły napisali;
1.Warsztaty dla młodych redaktorów z
Tomaszem Sekielskim- Maks Małecki.
2.Msza Święta z okazji 11 listopada- Natalia
Majewska
3.Spotkanie w Zuzeli- Wiktoria Jaworska
Zdjęcia- T.Suchcicki, M.Jarząbek, K. Zaręba,
J.Majewska, K.Zawisza.
 Skład:W. Ogonowski, K.Romanowski, O.Zyśk
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