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Od redakcji:    

Kończy się rok szkolny. Spróbujmy więc go podsumować! Był to rok bardzo pracowity, choćby z tego 

względu, że uczestniczyliśmy w Projekcie Unijnym. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą o co chodzi 

informujemy, słynny „Projekt” to szereg kursów, szkoleń, wycieczek organizowanych przez naszych 

nauczycieli. Podczas tych zajęć przede wszystkim pogłębialiśmy swoją wiedzę i umiejętności z zakresu 

zawodów których się uczymy. Również mogliśmy uczęszczać na kursy, które pozwalały zdobyć 

certyfikaty  innych zawodów.  

Co jeszcze się działo w tym mijającym roku szkolnym? 

 Oczywiście działały różne kółka i organizacje, których członkowie mogli 

 realizować się, „wyżywać” w swoich pasjach. O tym wszystkim możecie 

przeczytać na kolejnych stronach naszej gazetki. 

 Szczególnie polecam artykuł o bezpiecznych wakacjach. To ważny temat 

i mam nadzieję, że pomoże Wam się ustrzec przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami. 

Zapraszam do lektury. Na początek kilka słów od Piotra Krajenty. 

 
CO TO ZNACZY KOCHAĆ? 

Nikt z nas nie chce być sam. Warto kochać i być kochanym. Ale czy każdy z nas zna znaczenie tego 

słowa? Czy miłość kojarzy się wam tylko z całowaniem i chodzeniem za rączkę czy może z dużo 

głębszym uczuciem. 

UCZYMY SIĘ DZIENNIKARSKIEJ „ROBOTY” 

Grupa humanistyczna wraz z klasą Id, pod opieką pani K. Gościniak i p. M. Jabłońskiej, udała się 

z wizytą do siedziby Gazety Wyborczej. Spotkaliśmy się tam z pracownikami tej instytucji. Poznaliśmy 

sekretarza redakcji, reporterów i dziennikarzy. Najbardziej interesującą częścią tej wizyty były 

warsztaty, które poprowadził dziennikarz tej gazety. Mogliśmy dowiedzieć się jak powstaje gazeta, 

jak się pisze artykuły, skąd dziennikarze czerpią informacje oraz co to znaczy odpowiedzialność za 

słowo. Prowadzący zajęcia opowiedział nam o najtrudniejszych chwilach w pracy dziennikarza ale 

również o tych zabawnych. Podkreślił, 

że praca dziennikarzy jest bardzo 

odpowiedzialna i ma duży wpływ na 

kształtowanie opinii publicznej. 

Spotkanie podobało się wszystkim 

uczestnikom. Szczególnie zadowoleni 

byliśmy my szkolni dziennikarze, 

ponieważ mogliśmy wiele dowiedzieć 

się i podpatrzeć u mistrzów. 

Opracowanie i zdjęcia: Ewelina Łysień 
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