
W ramach warsztatów dziennikarskich  znani dziennikarze spotykają się z 

nami, by opowiedzieć nam tajnikach zawodu, zaletach i wadach swojej 

pracy, kulisach powstawania tekstów. 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Warsztaty dziennikarskie z Krystianem Hanke 

10 maja br. mieliśmy przyjemność gościć 

dziennikarza nowej internetowej rozgłośni - 

Radia 357, które powstało z zespołu dawnej 

kultowej Trójki.  Krystian Hanke opowiadał nam 

o okolicznościach powstania radia, akcji 

protestacyjnej „kogo  nie słychać”, warunkach 

pracy w publicznej rozgłośni. Musiało paść 

pytanie o pamiętną listę przebojów, którą wygrała 

piosenka Kazika „Mój ból jest lepszy niż twój”, 

ale zaraz po emisji zniknęła z radia, a przy tej okazji  część dziennikarzy. Dowiedzieliśmy się 

między innymi, jak powstał pomysł stworzenia nowego zespołu, kto wymyślił nazwę 357, co 

oznaczają kółka w logo rozgłośni. Pytaliśmy o to, czy w związku z tym, że Radio 357 jest 

radiem internetowym, są plany ubiegania się o częstotliwości. Spotkanie przebiegało 

dynamicznie – i to nie tylko dlatego, że  z powodu nauczania hybrydowego: część uczestników 

łączyła się z klasy, część z domów on line.   Było niezwykle interesująco. Obiecaliśmy naszemu 

gościowi, że podzielimy się własnymi spostrzeżeniami o programach w Radiu 357. 

                                                                                    Relację przygotowała Maja Naduk   

 

Spotkanie z Amelią Łukasiak, osobą przez wiele lat zarządzającą mediami, m in. 

dziennikiem Rzeczpospolita, RTL 7, TV Plus. 

 

Jakie predyspozycje powinien 

mieć dziennikarz? Czy Internet 

wymusił zmiany w sposobie 

wykonywania tego zawodu? Co 

charakteryzuje obecne media? Na 

te pytania odpowiadała nam pani 

Amelia Łukasiak, kolejny gość 

warsztatów dziennikarskich, które 

odbyły się w naszej szkole 

19.04.2021 r. Tym razem 

mieliśmy okazję spotkać się nie 

tylko z dziennikarką, ale także 



osobą przez wiele lat zarządzającą znaczącymi mediami. Pani Łukasiak była redaktor 

wicenaczelną dziennika Rzeczpospolita, dyrektorem w stacji RTL 7, prezesem TV Plus. 

Na spotkaniu opowiedziała nam swoją historię zawodową, przybliżyła zmiany, które zaszły na 

rynku medialnym od czasów transformacji. Naszego gościa pytaliśmy o różnice pokoleniowe 

w korzystaniu z mediów, protest medialny “Media bez wyboru”, przejęcie przez Orlen 

koncernu Polska Press i artykuł 212 kk, który pozwala wsadzać do więzienia za zniesławienie. 

Na końcu spotkania pani Łukasiak podzieliła się z nami wrażeniami z zajęć prowadzonych 

studiach dziennikarskich.  Pytań do naszego gościa było bardzo dużo. Po burzliwym spotkaniu 

otrzymaliśmy obietnicę, że pani Łukasiak jeszcze się u nas pojawi. 

 

Relację przygotował Jan Roman kl 2c. 

 

 

Spotkanie z Wojciechem Kościem, dziennikarzem agencji informacyjnej IntelliNews, 

Politico Europe i Notes from Poland. 

 

17 marca 2021 r. odbyły się w naszej szkole 

warsztaty dziennikarskie on line z udziałem  pana 

Wojciecha Kościa - dziennikarza piszącego dla 

agencji informacyjnej IntelliNews, Politico 

Europe i Notes from Poland i portalu Oko Press. 

Rozmawialiśmy o mediach internetowych  - nasz 

gość zaczynał karierę w jednym z pierwszych 

mediów w pełni internetowych w Europie. 

Pytaliśmy o trudności, jakie napotyka się pisząc 

Polsce po angielsku dla mediów zagranicznych, a 

także o zainteresowania sprawami ekologii i zmian klimatycznych. Interesowało nas również, 

co pan Kość sądzi o artykule 212 kk (kodeksu karnego), który dotyczy zniesławienia, a wobec 

dziennikarzy jest stosowany jako środek zastraszenia za podawanie  informacji niewygodnych 

dla polityków. Jedna z klas dziennikarskich przygotowuje projekty dotyczące zastosowania w 

praktyce tego artykułu. Mamy nadzieję, że nasz gość odwiedzi nas ponownie – co nam obiecał. 

                                                                                       Relację przygotował Jan Roman, kl 2c 

 

 

 

 



Spotkanie z Elizą Olczyk, dziennikarką, publicystką, komentatorką polityczną 

 

19 lutego br. w naszej szkole na platformie Microsoft Teams 

odbyły się warsztaty dziennikarskie z udziałem pani Elizy Olczyk, 

dziennikarki, publicystki i komentatorki politycznej, autorki 

wywiadów w Plusie Minusie Rzeczpospolitej i Niedyskrecji 

parlamentarnych ( strona internetowa Wprost) 

Zajęcia wyglądały jak konferencja prasowa - uczniowie mogli 

zadawać pytania dotyczące pracy dziennikarza, kulis rozmów z 

politykami. Pani Eliza Olczyk jasno, wyczerpująco i z poczuciem 

humoru odpowiadała na nasze pytania. Sama też zwróciła uwagę 

na wiele aspektów życia publicznego, które umykają nam na co 

dzień – jak na przykład mechanizmy tworzenia prawa, któremu 

potem podlegamy. Dzięki otwartości pani Olczyk łatwiej nam realia pracy dziennikarza na 

polskiej scenie politycznej. 

                                                                          Relację przygotowała Zuzanna Malińska, kl.2 c 

 

Spotkanie z Gerhardem Gnauckiem, korespondentem Franfurter Allgemeine Zeitung 

na Europę Środkową (Polska, Ukraina, Litwa) 

15 grudnia 2020 r. w naszej szkole odbyły się kolejne 

warsztaty dziennikarskie na platformie Microsoft Teams. 

Tym razem nasze zaproszenie przyjął pan Gerhard Gnauck- 

korespondent Franfurter Allgemeine Zeitung na Europę 

Środkową (Polska, Ukraina, kraje bałtyckie).Podczas 

spotkania uczniowie rozmawiali z naszym gościem o pracy 

reportera -korespondenta zagranicznego.  

Mówiliśmy o różnicach między prasą niemiecką i polską, o 

obowiązku autoryzacji tekstu ciążącym na dziennikarzach. 

Rozmowa dotyczyła również książki, której autorem jest 

Gerhard Gnauck „Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata”. To 

biografia niemieckiego krytyka literackiego zwanego 

papieżem literatury. Uczestnicy spotkania pytali gościa o 

cechy dobrego reportera, umiejętności, które należy w sobie 

wykształcić, aby spełniać się w tym ciekawym, dającym 

przypływ adrenaliny zawodzie. Wiedzę wyniesioną z tego spotkania na pewno niektórzy z nas 

w przyszłości wykorzystają.                                         

 Relację przygotował Jan Roman kl 2c LO 

 



Spotkanie z dziennikarką Polityki, Agnieszką Sową 

18 listopada 2020 r. w naszej szkole na platformie 

Microsoft Teams odbyły się warsztaty dziennikarskie z 

udziałem Pani Agnieszki Sowy, dziennikarki i 

reportażystki tygodnika Polityka. W trakcie zajęć, 

poruszono kwestię związaną z  głośnym artykułem 

naszego gościa z sierpnia br. pt. ,,Patotransplantologia”. 

  

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, 

jak wygląda powstanie reportażu, jak trudna jest praca 

dziennikarzy śledczych, jakie konsekwencje dla 

dziennikarza niosą za sobą tematy kontrowersyjne. 

Uczniowie zadawali pytania dotyczące dostępu do 

informacji, obowiązku ich udostępniania przez instytucje publiczne, forteli, do których uciekają 

się dziennikarze, by uzyskać wiedzę o temacie, na który przygotowują materiał. Były to bardzo 

wartościowe zajęcia, które na pewno zostaną w pamięci uczestników 

                                                                  Relację przygotowała Zuzanna Malińska, kl 2c LO. 


