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Dziennikarska kuźnia talentów

   Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy przybyli na Gminne Warsztaty Dziennikarskie, które odbyły
się 25 października w budynku szkoły. W tym dniu jedna z sal lekcyjnych zamieniła się w dziennikarską kuźnię talentów. Zajęcia warsztatowe
dla młodzieży poprowadzili: Ewa Maj – dziennikarka prasowa, pracownik Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach oraz
Wojciech Pacula – publicysta i reporter Rozgłośni Polskiego Radia Katowice.

  Wśród zaproszonych na warsztaty gości nie zabrakło Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Tomasza Sadłonia oraz Kierownika
Referatu Oświaty Kultury i Promocji – Grzegorza Podlejskiego.
Zawód dziennikarza od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Pierwsze kroki w tym kierunku najczęściej stawiane są w szkole podczas
redagowania szkolnych gazetek. Już wtedy uczniowie marzą o tym, by zostać sławnym redaktorem poczytnego dziennika albo gwiazdą radia
czy telewizji. Często bywa, że droga życiowa ułoży się w niespotykany zygzak, a marzenia na przykład o pisaniu do gazety znajdą przeciwwagę
w innym zawodzie lub w innej roli życiowej. Ale może się też okazać, że pasja dziennikarska będzie trwać i znajdzie swoje spełnienie w pracy
reportera czy felietonisty. Z całą pewnością warto jednak takie talenty w sobie pielęgnować. I choć niektórzy mówią, że tego zawodu nie da się
nauczyć, a do wszystkiego trzeba dojść drogą intuicyjną, to nie zaszkodzi również korzystać ze wskazówek i doświadczeń osób, które w tej
dziedzinie radzą sobie świetnie.

  Taką możliwość mieli uczniowie podczas Gminnych Warsztatów Dziennikarskich. Prowadzący zajęcia dziennikarze przekazali gimnazjalistom
wiele niezwykle cennych uwag dotyczących pracy reportera prasowego i radiowego.

  Pierwsza część warsztatów, którą poprowadziła Ewa Maj, dotyczyła dziennikarstwa prasowego. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda dzień
pracy w redakcji i jaką drogę musi przejść gazeta zanim ukaże się w sprzedaży. Swoje zajęcia dziennikarka przeplatała historiami, które
towarzyszyły jej podczas dotychczasowej pracy i które mogą się przydarzyć podczas wykonywania tego zawodu. Po części teoretycznej przyszła
pora na zajęcia praktyczne. W co poważniejszych periodykach zachodnich istnieje już specjalne stanowisko „wymyślacza chwytnych tytułów".
W ramach krótkiego treningu wyobraźni młodzi adepci dziennikarstwa dostali więc zadanie polegające na wymyśleniu tytułu do informacji o
spotkaniu,  w którym uczestniczą.  Uczniowie zaskakiwali  różnorodnością punktów widzenia i  sposobem tytułowania wydarzeń,  w których
uczestniczyli przecież na równych prawach i zasadach. Niektóre tytuły nadawały się wręcz na pierwsze strony najpopularniejszych polskich
dzienników. Najlepsi „wymyślacze”– zostali nagrodzeni przez Ewę Maj dyplomami i książkami.

  Druga cześć spotkania poświęcona została dziennikarstwu radiowemu. Tym razem zajęcia poprowadził Wojciech Pacula, który z właściwym
sobie humorem odkrywał przed młodzieżą arkana radiowca. Już na samym początku zapewniał, że aby zostać dziennikarzem, trzeba dobrze
pisać. I jest to umiejętność niezbędna nie tylko w przypadku dziennikarstwa prasowego, ale również radiowego i telewizyjnego. Podczas tej
części warsztatowej uczniowie mogli również posłuchać fragmentów audycji radiowych oraz poznać zasady przeprowadzania wywiadów. Jak
trudne jest to zadanie, młodzi adepci dziennikarstwa przekonali się podczas zajęć praktycznych, w czasie których mieli możliwość wczuć się w
rolę  dziennikarza.  Trzymając  mikrofon  w  dłoni,  uczniowie  przeprowadzali  rozmowę  z  Wojciechem  Paculą.  Zdobywanie  umiejętności
praktycznych szło w parze z dobrą zabawą, która przecież sprzyja kreatywności i aktywności. Inwencję i pomysłowość uczniów dziennikarz
nagradzał krówkami – „mordoklejkami”, które – jak sam tłumaczył - doskonale nadają się do ćwiczenia aparatu mowy - niezbędnego „narzędzia”
pracy radiowca. Salwy śmiechu przerywane brawami, spontaniczność i życzliwość to najczęściej pojawiające się akcenty.

  Na  zakończenie  spotkania  wszyscy  uczniowie  uczestniczący  w warsztatach  otrzymali  pamiątkowe dyplomy z  podpisami  dziennikarzy
prowadzącymi zajęcia. W imieniu wszystkich osób obecnych na warsztatach Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu – Lidia Nowak-Kwiatkowska
podziękowała Ewie Maj oraz Wojciechowi Paculi za przyjęcie zaproszenia oraz wspólną pracę, która okazała się źródłem cennych doświadczeń.

  Pozostaje mieć nadzieję, że warsztaty, których celem była aktywizacja uczniów naszej gminy oraz zachęta do pracy na rzecz społeczności
szkolnej i lokalnej poprzez działalność dziennikarską, będą miały swoją kontynuację.

Agnieszka Sularz
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