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Strachocin, czyli małe oznacza bardzo ciekawe

Z Do Szkoły Podstawowej w Strachocinie, w której działa gazetka „Strachouczniaki wyczerpują temat”, zostaliśmy zaproszeni na międzyszkolne warsztaty dziennikarskie. Główny organi-
zator, opiekunka koła dziennikarskiego pani Milena Strefner, zaproponowała spotkanie pod hasłem „Życie zdrowe, aktywne i przebojowe”. W warsztatach oprócz gospodarzy uczestniczyli 
dziennikarze gazetek ukazujących się w szkołach podstawowych miasta i gminy Stargard: „My i Oni” z Chlebówka, „Małkocin na Tropie” z Małkocina, Szkoły Podstawowej z Pęzina i „Sztu-
baka” ze Stargardu. Wszyscy są na zdjęciu. Strachocin to mała wieś w sąsiedztwie Stargardu, położona nad rzeką Krąpiel. Wyróżnia się tam kościół z XIII wieku i szkoła, której historia 
liczy ponad 70 lat, chociaż obecny budynek szkolny pochodzi z 1964 r. Jest parterowy i tak otoczony zielenią, że trudno do niego trafić. Warsztaty dotyczyły zagadnień dziennikarskich 
i szeroko rozumianego zdrowia. Na zdjęciu są ich uczestnicy i panie, które mówiły o zdrowiu: dietetyk – Joanna Pawłowska, naukowiec – Marta Jaroszek-Małecka, nauczycielka przyrody 
w Szkole Podstawowej w Strachocinie oraz psycholożki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie – Ewa Radoń i Agnieszka Nowak-Zamołojko. Już pierwszy kontakt ze szkołą 
w Strachocinie wywołał u mnie niemałe zdziwienie. Od jednej z nauczycielek dowiedzieliśmy się, że cała uczniowska „rodzina” liczy tu tylko 102 uczniów. Jednak małe oznacza w tym 
wypadku bardzo ciekawe. Gospodarze warsztatów pomyśleli o wszystkim, aby czas minął nam pożytecznie, miło i przyjemnie. Były więc warsztaty, lecz także zdrowe kolorowe kanapki, 
owoce i napoje, przystrojone sale, spacery, rozmowy, a później ciepły obiad. (Paulina SZWARCZEWSKA, Sztubak, Stargard) Fot. Dariusz GORAJSKI

Młodzi dziennikarze ze szkół gminy 
Stargard wzięli udział w warsztatach 
dziennikarskich, zorganizowanych 
w Szkole Podstawowej w Strachocinie. 
Po dotarciu na miejsce uraczono 
nas poczęstunkiem, a następnie 
gospodarze oprowadzili nas po 
budynku.

Najpierw były zajęcia z  fotoreporterem, 
panem Dariuszem Gorajskim z „Kuriera Szcze-
cińskiego”, podczas których miałyśmy oka-
zję poznać tajniki sztuki, jaką jest fotografia 
dziennikarska. Wszystkie grupy wybrały się do 
szkolnego parku „Ostoja Przyrody”, aby wy-
konać zdjęcia na temat zdrowia i aktywności.

Po zajęciach razem z  panem Gorajskim 
uczestniczyłyśmy w wykładzie prowadzonym 
przez panie psycholog, zatytułowanym: „Dbaj 
o  swoją psyche”, a  poświęconym zasadom 
zdrowego trybu życia.

Następnie odbyły się zajęcia naukowe. Na-
szym pierwszym zadaniem było nadmuchanie 
balona przy pomocy sody oczyszczonej i octu, 
a drugim – zmieszanie alginianu, tworzącego żel, 
z mleczanem wapnia. Ku naszemu zaskoczeniu 
powstała galaretka!!! Wykrywałyśmy również 
obecność skrobi i tłuszczu w produktach spożyw-
czych. Badałyśmy, który z owoców ma najwięcej 
witaminy C, a  także wykonywałyśmy preparat 
mikroskopijny. Spotkałyśmy się z panią dietetyk, 
która omówiła przykłady zdrowego odżywiania się.

Po wszystkich wykładach zwołano konferen-
cję prasową z panią dietetyk, panią naukowiec 

i paniami psycholożkami. Mogłyśmy zadawać 
im pytania.

Na zakończenie warsztatów odwiedzili nas 
dziennikarze – pani Aneta Słaby z  „Kuriera 
Szczecińskiego” i pan Marek Synowiecki z na-
szej lokalnej stargardzkiej rozgłośni „Nasze 
Radio”. Dowiedziałyśmy się, na czym polega 
praca dziennikarza. Okazało się, że wymaga 

ona czasami wielu wyrzeczeń, poświęceń, jest 
ciężka, ale owocna i  daje wiele satysfakcji. 
Dostałyśmy drobne upominki za uczestnictwo 
w warsztatach.� Marika�JASKÓŁA,�

 Nikola KORZENIEWSKA, 
 Wiktoria LASEK, 
 Nikola LEWANDOWSKA
� Szkoła�Podstawowa�Pęzino

Od Redakcji
Za dwa dni zaczyna się jesień… To dobry czas 

na powakacyjny powrót „Szkolnego Pulitzera”.
Dziś prezentujemy artykuły, które powstały 

podczas przedwakacyjnych warszatatów dzien-
nikarskich w Strachocinie, małej wsi w pobliżu 
wielkiego Stargardu. W tych artykułach prezen-
towana jest też szkoła w Strachocinie – mała, ale 
jak będzie można się zorientować, bardzo cieka-
wa. „Szkolny Pulitzer” już nie raz publikował 
artykuły na jej temat, a redakcja „Kuriera…” 
zapraszała do Szczecina dziennikarzy szkolnej 
gazetki „Strachouczniaki wyczerpują temat”.

Zaczynamy więc kolejną edycję naszego 
stałego konkursu dla zachodniopomorskich 
gazetek szkolnych. Już niebawem ogłosimy 
wyniki konkursu ubiegłorocznego, o czym po-
informujemy w specjalnych komunikatach.

Październikowy „Szkolny Pulitzer” przyniesie 
materiały z Krzęcina, małej gminnej wsi pod 
Choszcznem, przygotowane przez dziennikarzy 
tamtejszej gazetki szkolnej „Pogodna”.

Regulamin konkursu pozostaje taki sam. 
Niestety, coraz mniej będzie w  nim gazetek 
opracowywanych i  wydawanych w  gimna-
zjach. W  naszym konkursie zawsze należały 
do najciekawszych.

Piszcie do nas! „Szkolny Pulitzer”, Kurier 
Szczeciński, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 
Szczecin (bogdan.twardochleb@24kurier.pl).

 Bogdan TWARDOCHLEB
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Dziennikarskie witaminki

Dziennikarki z Pęzina: „Naszym pierwszym zadaniem było nadmuchanie balona przy pomocy 
sody oczyszczonej i octu”.  Fot. Dariusz GORAJSKI

Na wielkich 
pufach 
w cichotece
To zupełnie nowe 
słowo! Cichoteka 
powstała dzięki 
udziałowi 
w konkursie 
ph. „Strefa harmonii”, ogłoszonym 
przez filharmonię w Szczecinie.
 Czytaj na str. 12

Sportowo  
– aktywnie  
– ciekawie
Niezwykle 
istotna jest 
codzienna 
troska 
o zdrowie, 
o czym przekonywała nas pani 
Joanna Pawłowska, dietetyk.
 Czytaj na str. 11

Pani Marta 
– szalony 
naukowiec
Najbardziej 
podobało mi 
się spotkanie 
z szalonym 
naukowcem 
– panią Martą Jaroszek-Małecką, 
nauczycielką szkoły w Strachocinie.
 Czytaj na str. 10


