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Warsztaty dziennikarskie to
najlepsza lekcja praktyki i
teorii dla młodego
dziennikarza. Redakcja
naszej szkolnej gazetki
zawsze lubiła jeździć na
takie wydarzenia.
Tegoroczne warsztaty
dziennikarskie Junior Media
odbyły się 25 marca w
warszawskim Multikinie. 
Prowadzili  je znani
dziennikarze m. in.  z Polska
The Times.
Agaton Koziński, który
zgodził się  nam udzielić
wywiadu - opowiadał o
początkach pracy każdego
dziennikarza. Sylwia
Dąbrowa, którą mieliśmy
okazję poznać w 

Kleszczowie, na letnich w
warsztatach mówiła o tym
jak robić dobre zdjęcia, a
etapy produkcji gazet były
głównym tematem
przemówienia Jacka
Gołębskiego.
Główną atrakcją było
spotkanie z Julią
Kamińską, znaną z serialu
„Brzydula”. Wywiad z
celebrytką przeprowadził
Michał Misiorek. Młodzi
dziennikarze mieli także
okazję sami zadawać jej
pytania i uczestniczyć w
małej konferencji prasowej. 
Bardzo chętnie prosili o
autografy i robili sobie z nią
zdjęcia. My jednak – jako
najstarsi uczestnicy
warsztatów – 

chcieliśmy podejść
nietypowo do sprawy i
prosiliśmy o selfie z aktorką
oraz innymi znanymi
osobistościami. Wszystko
co dobre szybko się kończy.
Na zakończenie  głos
zabrały : Daria Drabik i
Izabela Kręgiel z Fundacji
Orange, które opowiadały o
e - wolontariacie. Podczas
tej lekcji, za każdą dobrą
odpowiedź na pytania, dzieci
i młodzież zdobywały
nagrody m.in.  długopisy,
torby, notatniki – czyli cały
ekwipunek młodego
dziennikarza. 

KAROLINA KOCEMBA

 Na warsztatach dziennikarskich byłam po raz pierwszy.
Dowiedziałam się przede wszystkim wiele o pracy
dziennikarza oraz o tym,  jak powstaje gazeta w
drukarni. Dostałam także parę cennych wskazówek i rad,
które na pewno wykorzystam. Dotyczyły one głównie
prowadzenia wywiadu. A udzielił ich we własnej osobie 
Michał Misiorek! Miałam nawet okazję zrobić sobie z nim
zdjęcie i porozmawiać osobiście. Niespodzianką był
gość specjalny – Julia Kamińska. Pan Michał
przeprowadził z nią krótki wywiad, ale my z widowni
także zadawaliśmy jej pytania. Można było także zrobić
zdjęcia i wziąć autografy od  Julii. Oczywiście z okazji
skorzystałam. Oprócz wiadomości dotyczących pracy
dziennikarza i wywiadu mogliśmy posłuchać również o
fotografii. Powiedziano nam jak robić dobre zdjęcia i
jakich programów do ich obróbki używać. Na sam
koniec mówiliśmy o e-wolontariacie. Wiele osób
korzysta z niego, a nawet nie zdaje sobie sprawy (np.
Wikipedia). Zadawane były także pytania, za które można
było otrzymać nagrody. To wydarzenie zostanie na
długo w mojej pamięci.     JUSTYNA W.

          WARSZTATY DZIENNIKARSKIE JUNIOR MEDIA W WARSZAWIE
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Karolina: - Czy był
pan kiedykolwiek w
Opocznie?
Agaton Koziński: -
Pierwszy i ostatni raz
to było kiedy miałem
dziesięć lat. Razem z
rodzicami kupowałem
kafelki. Ale poniekąd
jestem
„spokrewniony”

z Opocznem,
ponieważ mąż mojej
siostry pochodzi z
Opoczna i często o
tym mieście
opowiada.
K: - To może odwiedzi
pan Opoczno w
najbliższym czasie?
AK: - W sumie to nie 
daleko. Czemu nie?

K: - Jak będzie 
wyglądał pana
dzisiejszy dzień?
AK: - Dziś rano byłem
w radio, na
„Porannych
komentarzach”, teraz
jestem z wami, na
warsztatach
dziennikarskich,
, później

jestem umówiony na
dwa wywiady.
Pierwsza to będzie
rozmowa z
profesorem Pawłem
Śpiewakiem,

 który przedstawi swoją
prognozę polityczną,
na temat wydarzeń
przed wyborami do
Europarlamentu.
Na drugi wywiad
jestem umówiony z
panem Messenem. 
Jest to twórca
skandynawskich,
mrocznych
kryminałów. Opowie o
tym na czym polega
jego praca, czyli jak się
pisze kryminały. Ten 
wywiad zostanie
opublikowany 

w comiesięcznym
dodatku literackim 
„Kocham czytać”.
K: - Czy tak wygląda
pana przeciętny dzień?
AK: - Zależy kiedy. Od
rana próbuję się
umówić na wywiady.
To zajmuje już sporo
czasu. Oprócz tego
muszę przygotować
pytania do wywiadów  i
jakoś dojechać do
rozmówców. Jutro
prawdopodobnie będę 

 te wywiady spisywać
gdyż będą one nagrane
na dyktafon. W tym
tygodniu mam do
zrobienia dużo
wywiadów. Czasem
piszę i  przygotowuje
teksty. Czasem jestem
redaktorem, nadzoruję
pracę innych, pilnuję
czy wszyscy piszą
teksty, które mają
zadane, a potem
odbieram ich pracę. 
K: - Jakiego rodzaju
teksty lubi pan pisać
najbardziej ?
AK: - Nie ma nic co
lubiłbym bardziej, czy
mniej. Jak już robiłem
dużo wywiadów, to
mam ochotę napisać
tekst. Jak pisałam kilka
tekstów to wolę zrobić
wywiad albo analizę.
Nie lubię kiedy jest

monotonnie.
Dziennikarzem
zostałem dlatego, żeby
nie mieć monotonnego
życia, od  8 do 16.
Dziennikarstwo daje
gwarancję, że będzie
ciekawie, poznaję
interesujących ludzi,
mogę z ni mi
rozmawiać. Szukam
urozmaicenia. To
pozwala uniknąć
wypalenia
zawodowego.
Wprowadzenie zmian
w swoim codziennym
grafiku pomaga
świeżym okiem
spojrzeć na pewne
rzeczy. 
         KAROLINA
         KOCEMBA

             AGATON KOZIŃSKI W SIECI PYTAŃ
                  wywiad dla gazetki " Z Budy"

Marysia Kołodziejczyk - okiem fotografa

Agaton Koziński udziela wywiadu redakcji "
Z Budy"
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    KONKURSOWO....

                               MISTRZ   POLSKI Do kolekcji życiowych
sukcesów ucznia
naszej szkoły Sławka
Kuca dołączył
niedawno tytuł mistrza
Polski. Podczas
Mistrzostw Polski
juniorów i juniorów
młodszych w biegach
przełajowych
wywalczył złoty medal.
Impreza została
zorganizowana na
wyspie Wolin na polu
golfowym Amber Baltic
Golf Club w Kołczewie.
Trasy biegów

znajdowały się obok
Morza Bałtyckiego
oraz Wolińskiego
Parku Narodowego.
Od samego startu
Sławek znajdował się
na czołowej pozycji w
biegu na 3 kilometry.
Przez cały dystans
starał się odpowiednio
rozłożyć siły,
kontrolować sytuację
 oraz utrzymać
przewagę nad
rywalami, którzy
również początkowo
nie odpuszczali.

 Z czasem niektórym
zawodnikom
zmęczenie zbyt mocno
dawało się we znaki w
wyniku czego odpadali
z czołowych pozycji.
Ostatnie metry
wyścigu były walką
Sławka z
najzacieklejszymi
konkurentami. Jednak
długotrwałe
przygotowania, treningi
i technika zrobiły
swoje. Nie dał im się
wyprzedzić oraz
zyskał nad mini
dwusekundową
przewagę.  W pięknym
stylu przekroczył

linię mety zdobywając
tym samym złoty
medal. Mistrz
podziękował swojemu
trenerowi Karolowi
Włodarczykowi za
przygotowanie oraz
wszystkim, którzy go
wspierali i dopingowali. 
Serdecznie gratulujemy
Sławkowi kolejnego
spektakularnego
sukcesu i mamy
nadzieję, że w
przyszłości będzie ich
jeszcze więcej. 

              ANIA

 Przełom marca i
kwietnia to czas, który
przyniósł naszym
uczniom wiele radości .
W tym okresie odbyło
się kilka konkursów, a
nasza młodzież sięgała
po najwyższe laury.
Mówiąc o nagrodach
 w pierwszej kolejności
należy wspomnieć o
Piotrze Pacanie, który
niedawno wygrał
Powiatowy Konkurs
"Mam Talent" , a także

został zwycięzcą XI
Powiatowego Konkursu
Pieśni i Poezji
Patriotycznej. Czyżby
rosła nam wielka
gwiazda Rocka?
Osiągnięcia mówią
same za siebie. W tym
ostatnim konkursie w
gronie laureatów
znaleźli się : Filip
Rajski( I miejsce w
kategorii klas I- III)  

Sławomir Kuc - złoty madalista Polski
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 a także Zuzanna Snokowska, (II miejsce w kategorii klasy IV-VI) .
W kategorii : recytacja II miejsce zdobyła Martyna Węglińska-
reprezentantka liceum , zaś III Justyna Wiktorowicz-przedstawicielka
gimnazjum.   Kolejny konkurs, w którym nasza szkoła brała udział to
Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. "Żołnierze wyklęci-najlepszą bronią
pamięć" - w tym przedsięwzięciu komisja wyróżniła uczennicę 3 klasy
gimnazjum Zuzannę Goskę            ZUZIA

         Targi Edukacyjne w Łodzi 
   W czwartek 13 marca 2014 roku odbyła się spontaniczna wycieczka na
XVII Targi Edukacyjne w Łodzi . Naszymi opiekunami byli Waldemar
Ferensztajn oraz  Marzanna Telusiewicz -Chmal. Celem  wycieczki było
zapoznanie się z ofertami szkół licealnych oraz policealnych. Można było
również poznać ofertę uczelni wyższych. Wybór dalszej ścieżki kształcenia
nie jest prosty, każdy ma wiele opcji do wyboru. Przedstawiciele szkół starali
się zwrócić na siebie uwagę, przekonać że to właśnie ich placówka jest w
stanie zapewnić najlepsze wykształcenie oraz przekonać jak największe
grono uczniów do zapoznania się z ich ofertą. Zachęcali smakołykami, ciepłą
atmosferą a nawet  darmowym  makijażem lub masażu. W czasie Targów
można było wziąć także udział w warsztatach tematycznych.
Uczestniczyliśmy w dwóch takich spotkaniach. Pierwsze dotyczyło reklamy
oraz jej wpływu na kulturę i świadomość społeczną. Drugie zainteresowało
nas o wiele bardziej. Hasłem przewodnim był „Labirynt”, czyli droga naszego
życia, często zawiła i trudna do przejścia. Podczas warsztatów trzeba było
wykazać się kreatywnością, pomysłowością i wyobraźnią. Następnym
miejscem jakie odwiedziliśmy była Manufaktura Łódzka. Mieliśmy tam nieco
wolnego czasu na zakupy i posiłek. Wszyscy byli zadowoleni z wycieczki,
wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę.
                                                                              KAMIL BALCEREK

"Kamienie 
na szaniec"  
w reż. R.Glińskiego

Film "Kamienie na
Szaniec" opowiada
historię grupy
przyjaciół m.i.n
Tadeusza
Zawadzkiego
(pseudonim " Zośka"),
Macieja Aleksego
Dawidowskiego
(pseudonim "Alek"),
Jana Bytnara(
pseudonim " Rudy")- 
żyjących w czasie
wojny. Byli oni
harcerzami " Szarych
Szeregów".
Młodzieńcy bardzo
chcieli mieć własną
broń. Chcieli czuć się
prawdziwymi
żołnierzami. Jeden z
profesorów zgadza się
nauczyć ich
korzystania z
broni.Przechodzą oni
masę zajęć , wszystko

pod kątem służby
wojskowej. Podczas
rewizji w domu
Rudego zostaje
zabrany na gestapo
jego ojciec , potem on
sam. Młody chłopak
jest tam bardzo
katowany. Zośka
wymyślił plan na
odbicie przyjaciela
podczas przejazdu
przez miasto
więźniarki. Podchodzili
oni dwa razy do akcji
"odbicia". Po wielu
strzelaninach udaje im
się odzyskać Rudego.
Niestety ich przyjaciel
był w takim ciężkim
stanie, że umarł w
drodze do szpitala.
Jego rodzina,
dziewczyna,
przyjaciele bardzo to
przeżyli. Szczególnie
Zośka nie mógł sobie
tego wybaczyć, że nie
udało mu sie uratować
przyjaciela.
Wszystkim jest bardzo

ciężko pogodzić się ze
śmiercią Rudego, ale
wojna toczy się dalej.
Niestety przy
następnej akcji ginie
Zośka. Moim zdaniem
ten film był bardzo
mocny. Było w nim
bardzo dużo
krwawych scen. Jeżeli
ktoś przeczytał
"Kamienie na Szaniec"
to jak najbardziej
powinien obejrzeć film.
Do mnie ten film
bardzo przemówił.
Pokazał życie
młodych ludzi, takich
jak ja - w obliczu 
strasznych
niebezpieczeństw.
Bardzo podziwiam
Alka, Rudego i Zośkę.
Są  godni
naśladowania.
Większość chłopców i
dziewczyn powinno się
wzorować na ich
zachowaniu i
bohaterstwie. 
MARYSIA
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