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OD REDAKCJI:

Witamy w drugim numerze „Morskich wieści”, który poświęcony jest w dużej mierze
temu, co robimy. Przedstawiamy relacje ze szkolnych uroczystości Święta Niepodległości
i tych, które odbywały się przy Pomniku Niepodległości. W tym wydaniu gazetki także
reportaż z wizyty Radiu RMF FM. Możecie przekonać się, jak trudna jest praca dziennikarza,
ale także jak emocjonująca! Są zdjęcia! Nie zabrakło rozrywki i krzyżówki.
W następnym numerze- tematy związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Zapraszamy do lektury. Szóstoklasistom życzymy już teraz powodzenia przy pierwszej
próbie sprawdzianu po szkole podstawowej. Trzymamy za Was kciuki. Dajcie z siebie jak
najwięcej. Powodzenia!
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Byliśmy przy tym

Uroczyście i podniośle
Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada. W tym roku
radowaliśmy się z 96.rocznicy jej odzyskania. Już 7 listopada
rozpoczęły się uroczystości przy Pomniku Niepodległości.
Co roku uczniowie, nauczyciele, żołnierze i mieszkańcy miasta
biorą udział w obchodach tego ważnego święta. Możemy
wiązanką kwiatów uhonorować tych, którzy walczyli o odzyskanie wolnej Polski.
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Żołnierze pożegnali nas marszem!

● Patyk Łakomy

Dla Niepodległej!
Stroje galowe, uroczyste apele i dawka historii podana w przystępnej wersji- w taki
sposób uczciliśmy Święto Niepodległości w szkole
Szkolne Koło Teatralne i zespół Wesołe Nutki przygotowały akademię z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości. W auli przedstawiono spektakl, który urozmaicał multimedialny
pokaz i patriotyczne piosenki młodych wokalistów.
Na scenie pojawili się dziennikarze, którzy zaprezentowali główne wydanie serwisu
informacyjnego TV Ledóchowski.
- To był oryginalny pomysł – zdradza nam jeden z widzów.
Spektakl przedstawiał dzieje Polski: przyczyny rozbiorów i niezłomną walkę o odzyskanie
wolności poprzez powstania i działania wojenne. Głos zabrał sam Józef Piłsudski, który z
powagą zaapelował o wspólne działania na rzecz Niepodległej. Nietrudno zgadnąć, że
wszyscy rozpoznali w tej roli p. Jarosława Bojara, choć trzeba przyznać, że brzmiał
wiarygodnie, poważnie i wiernie starał się odtworzyć postać Marszałka.
Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
● Ania Paluszak, Zuzanna Gregorczyk
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Komiks

●Anna Palusiak
Do tworzenia komiksu skorzystaliśmy ze strony www.writecomics.com

Reportaż

Z wizytą w radiu RMF FM
Byliśmy w radiu! Nagrywaliśmy się w studiu. Dziennikarka zdradziła nam kilka sekretów i
pozwoliła nam popracować w roli reporterów. Dostaliśmy autografy i pamiątkowe prezenty.
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W
czwartkowe
popołudnie
(30.10.2014r.)
wybraliśmy
się
na
spotkanie
z
dziennikarką,
Anetą
Łuczkowską. Pewnie znacie jej głos, jeśli
słuchacie relacji RMF FM ze Szczecina i województwa.
Siedziba radia mieści się przy ul. ks. Bogusława. Wygląda niepozornie, ale kryje w sobie
wiele tajemnic.
- Nie mogłam się doczekać tej wizyty- zdradza Zuzia Gregorczyk.- Odliczałam dni do tego
spotkania.
Wspięliśmy się na trzecie piętro kamienicy, a po otwarciu drzwi powitała nas pani Aneta
Łuczkowska, redaktorka. Opowiedziała o swojej pracy:
-To trudny i wymagający zawód-powiedziała p. Łuczkowska .-Nigdy nie jestem pewna, czy wrócę
do domu o ustalonej wcześniej godzinie! To praca, która trwa 24 godziny na dobę.
Pani Aneta Łuczkowska zdradziła nam kilka sekretów swojej pracy. Nie wszystko możemy
opowiedzieć, bo nas też obowiązuje tajemnica. Mogliśmy na żywo śledzić pracę redaktora:
- To bardzo odpowiedzialny i wymagający zawód. Najważniejsza jest uczciwość. Pracowałam
w Polskim Radiu Szczecin, w telewizji TVN. Mam duże doświadczenie, bo zaczynałam pracę
bardzo wcześnie.
Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak tworzy się nagrania w radiu. Czy wiecie, że
istnieje coś takiego, jak widmo dźwięku? To obraz nagrania wypowiedzi osób, z którego
trzeba stworzyć krótką informację.
- Nawet nie wiecie, jak wiele informacji można zmieścić w 20 sekundach- mówiła z
przekonaniem p. Łuczkowska.
- Uwierzcie, można! Byliśmy tego świadkami, bo pani dziennikarka pokazała, jak to się robipotwierdza Ania Palusiak.
- Pani Aneta musiała zrobić krótką informację o korkach przy Cmentarzu Centralnym. Byliśmy
świadkami tego, jak tworzy się to, czego potem słuchamy. Trochę przy tym pomagaliśmy- mówi
Zuzia Gregorczyk.
- Zobaczyliśmy kilka urządzeń, które ułatwiają pracę dziennikarza- zdradza Julia Sinkiewicz.
Następnie przeszliśmy do studia i tam próbowaliśmy nagrać krótkie wypowiedzi.
- Najlepsze było to, że mogliśmy nagrać się w radiu- zwierza się Ania Palusiak.- Nie
wiedziałam, co powiedzieć, to było zaskoczenie!
-Było to trudne, ponieważ w słuchawkach słyszałem trochę zmieniony swój głos- mówi Patryk
Łakomy.
Byliśmy pod wrażeniem spotkania, bo dwie godziny w radiu minęły jak minuta.
- Nie chciałam stąd wychodzić- zdradziła Zuzia.
- Gdy rozpoznałam głos pani Anety, czułam się tak, jakbym rozmawiała z kimś ważnym, jak
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… z królową- zwierzyła się Julia Sinkiewicz.
Na koniec dostaliśmy autografy i wspaniałe prezenty. Nam wszystkim tak się spodobało, że
w przyszłości z pewnością zostaniemy dziennikarzami.
● Anna Palusiak, Patryk Łakomy, Julia Sinkiewicz Zuzanna Gregorczyk

Kwestionariusz
Co jest dla pani ideałem szczęścia?
p. Renata Marczewska: Ideał szczęścia to życie w zgodzie i miłości.
Czego boi się Pani najbardziej?
p. Renata Marczewska: Trudno powiedzieć. Nic takiego szczególnego nie przychodzi mi na
myśl.
Czego nie lubi Pani w swoim wyglądzie?
p. Renata Marczewska: W moim wyglądzie wszystko jest takie, jakie powinno być.
Co uważa Pani za swoje zalety?
p. Renata Marczewska: Myślę, że jestem normalnym człowiekiem, jak każdy. i raczej
staram się nie wyróżniać wśród innych. Chociaż myślę, że niesienie pomocy innym to jest to,
co uważam za swoją największą zaletę.
Jakie jest Pani ulubione zajęcie?
p. Renata Marczewska: Jazda na rowerze, chodzenie po górach, czytanie książek.
● Zuzia Gregorczyk
Krzyżówka

Stopka:
Ten numer gazetki tworzyły: Zuzanna Gregorczyk, Patryk Łakomy, Anna Palusiak,Julia Sinkiewicz
Fot. własne
Redaktor naczelna: Joanna Piskorowska
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