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WITAJCIE!  
 

Jak by nie patrzeć, to  już jest po 

wakacjach; jeśli  więc choć trochę 

zrobi się Wam lżej na duszy, to Nam też 

z tego powodu jest smutno. Czas 

jednak wakacyjne wspomnienia 

powoli zastępować tym, co czeka Nas 

wszystkich w nowym roku szkolnym. 

Dobrym  do tego wstępem będzie 

przypomnienie, czym żyło nasze 

gimnazjum w końcu minionego roku 

szkolnego. W pierwszym numerze 

MŁODZIESZA w roku szkolnym 

2013/2014 znajdziecie relację ze 

finałów dziennikarskich konkursów a 

także obszerną relację z  wyjazdu 

krajoznawczo - turystyczno - 

historycznego do zamku w Radzyniu 

Chełmińskim. To właśnie po tej 

wycieczce okazało się, że nasze 

gimnazjalistki uwielbiają… strzelać z 

łuku! Zobaczycie dużo zdjęć z tej 

wycieczki, z pasją robionych przez Olę 

Pączek. Nie zabraknie też historii 

regionalnej i partii uczniowskiego 

humoru, który tak bardzo lubicie. 

Mamy wielką nadzieję, że lektura 

naszego pisma umili Wam pierwsze 

tygodnie pobytu w szkole. Witajcie 

więc po  bardzo długiej wakacyjnej 

przerwie! 
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                            Młodzieszyńskie 

Po wakacjach  pojawia się w nowym miejscu i z nowym 

autorem prowadzącym. Od tego numeru najważniejsze 

wydarzenia z historii Młodzieszyna i okolic pojawiać się 

będą na stronie 3. Przedstawiamy dziś wydarzenia z 

września. Pokazują one, że historia naszych okolic jest 

bardzo bogata… Wydarzenia zebrała Maja KISIOŁEK. 
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Środek nocy! 

Gdy pojawił się pomysł 

organizacji takiej wycieczki, 

najbardziej przeraziła wczesna 

godzina wyjazdu; bowiem  5.45 

dla wielu naszych gimnazjalistów 

to był prawdziwy środek nocy!  

Organizatorzy wyjazdu, p. Kisiołek 

i p. Orzechowski  przewidzieli te 

senne komplikacje i poprosili by 

zabrać ze sobą poduszki i koce; te 

miały przydać się podczas naszej 

wycieczki. Zamek krzyżacki w 

Radzyniu Chełmińskim, niemal 200 

kilometrów od Młodzieszyna, to 

jeden z największych tego typu 

budowli w Polsce. Powstał około 

roku 1240 . 

 

 To właśnie tu 47 

młodzieszyńskich gimnazjalistów 

wybrało się  24 czerwca. 

Autokarem kierował p. Krzysio, 

sprawdzony od lat „kierowca-

bombowca” który, po dwóch 

godzinach podróży musiał się 

zatrzymać na postój. W 

miejscowości Kikół, na jednej ze 

stacji benzynowych nasz 

autokar zatrzymał się na 

obowiązkowy przystanek. W 

czasie jego trwania największą 

atrakcją nie okazała się 

dłuuuuga kolejka do damskiej 

toalety ale …plac zabaw dla 

dzieci. Po kilku chwilach wszelkie 

znajdujące się tam urządzenia 

do zabawy został „obwieszone” 

naszymi gimnazjalistami. 

Odezwała się w nich dziecięca 

natura. Radzyńska forteca 

przywitała Nas  ogromem i 

majestatem;  

 położony na zakręcie zamek 

malowniczo komponuje się 

licznymi tu pagórkami i 

wzniesieniami. Gdy znaleźliśmy się 

na miejscu, niektórzy z naszych 

gimnazjalistów sami, bez 

przewodnika chcieli go 

zobaczyć. Byli na tyle w tym 

zamiarze zdesperowani, że 

postanowili przejść przez ulicę 

wprost pod kołami samochodów! 

Gdy już weszliśmy na dziedziniec 

zamku widać było lekkie znużenie  

młodzieszyńskich zdobywców; 

niektórzy mało spali, inni jeszcze 

się nie obudzili, a tu im każą jakieś 

ruiny zwiedzać! To jednak szybko 

się zmieniło; wyszedł do Nas 

jeden z przewodników, ubrany w 

stój rycerski i zaproponował 

strzelanie z łuku. I  dopiero wtedy 

to się zaczęło dziać!  



Jak Robin Hood 

Wielu wycieczkowiczów, zwłaszcza 

przedstawicielek płci pięknej było nieco 

zaskoczonych. Gdy jednak p. Kisiołek 

pierwsza naciągnęła cięciwę łuku i 

oddała celny strzał, niemal natychmiast 

ustawiła się za nią kolejka chętnych do 

strzelania. Po licznych namowach 

opiekunów  w tej kolejce najwięcej 

stało … gimnazjalistek. A niektóre to 

nawet po kila razy strzelały! Strzelanie z 

łuku nie było jedyną atrakcją tej 

wycieczki: w oczekiwaniu na    naszego 

przewodnika, z zaciekawieniem 

oglądaliśmy średniowieczną kostnicę i 

podziemia. Gdy przewodnik już dotarł, 

poznaliśmy dzieje radzyńskiej warowni i 

dotarliśmy na ponad 40-to metrową 

wieżę. Z niej podziwialiśmy zapierające 

dech widoki ziemi radzyńskiej.  Potem 

podzieleni na dwie grupy wysłuchaliśmy 

opowieści jednego z historycznych 

rekonstruktorów o średniowiecznej 

broni. Nieco zmęczeni, posililiśmy się na 

końcu upieczoną specjalnie dla Nas 

kiełbaską. Przewodnicy byli pod 

wrażeniem naszej pilności i grzeczności i  

pożegnali Nas …wystrzałem z armaty. 

Ten wyjątkowy akcent podziwialiśmy na 

pobliskim boisku, na którym już totalnie 

zmęczeni, polegliśmy na… zabranych 

kocach i poduszkach. Jedni 

odpoczywali, inni  grali w piłkę. Gdy tak 

odpoczywaliśmy, pojawił się pomysł 

wizyty w McDonaldzie, który wszyscy 

powitaliśmy z wielką radością. 

Chcemy jeszcze! 

To była naprawdę fajna wycieczka; o 

tym że tak było,  świadczą liczne 

pozytywne komentarze na „fejsie”, 

pokaźne ilości zdjęć tamże 

umieszczonych. Potwierdza to również 

jedno z pytań, jakie otrzymała p. 

Kisiołek po zakończeniu: (…)„Czy 

będziemy jeszcze na jakiejś wycieczce 

strzelać z łuku?”. Więcej zdjęć z 

wycieczki na stronie 7.  
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FINAŁY DZIENNIKARSKICH ZMAGAŃ 
W TYM ROKU SZKOLNYM UPŁYNĘŁY 
POD ZNAKIEM JUBILEUSZY. I TO 
BARDZO SZACOWNYCH. 

Osiemnastka! 

Dobrą „duszą” Konkursu Młodych Dziennikarzy jest 

p. Jolanta Sosnowska.  To  dzięki Jej spokojowi i  

opanowaniu udział w kolejnych finałach KMD dla 

młodych dziennikarzy to tylko kolejne 

dziennikarskie doświadczenie, ale również bardzo 

miła przygoda. W tym roku konkurs stał się 

pełnoletni; obchodził swe 18. urodziny. 

Jacek Bednarek w roli głównej 

Wielokrotnie podczas tegorocznego finału  

konkursu podkreślano rosnący  z roku na rok 

poziom edytorski szkolnych tytułów. Wiele z 

gazetek sięga po nowinki techniczne, korzystając 

z dostępnych programów do tworzenia pism, inne 

ulepszają swą formę dodając np. kolorowe 

rubryki. Tradycją finałów KMD było i jest 

zapraszanie na nie znanych dziennikarzy, którzy 

dzielą się swym dziennikarskim rzemiosłem z 

młodymi dziennikarzami.  Na finałach byli już m.in. 

Janina Paradowska  (Tygodnik „Polityka”), Michał 

Olszański (TVP), Robert Młolepszy (Euro Sport) czy 

Rafał Stangreciak (TVN). 

 

 Tym razem z młodymi dziennikarzami spotkał się Jacek 

Bednarek, człowiek o wielu artystycznych twarzach; 

aktor (znanym choćby z serialu „Klan”, dziennikarz 

(Radio „Vox”) i doskonały aktor dubbingowy. Jego 

głos można usłyszeć m.i.n w filmach „Shrek”. Pan 

Jacek właściwie bez kłopotów, od razu wkradł się w 

łaski młodych dziennikarzy; ciekawie opowiadał o swej 

profesji. Na koniec spotkania nie było końca 

autografom i wspólnym zdjęciom. 

Optymistycznie i z zaangażowaniem 

Także drugi dziennikarski konkurs ”Jak zostać rzetelnym 

dziennikarzem w dobie informacji” obchodził w tym 

roku swój jubileusz. Dzięki pracy p. Anny Syperek 

pracującej w Wydziale Promocji Starostwa 

Powiatowego w Sochaczewie, p. Krystyny Koprowskiej 

– Mitek oraz  Agnieszce Mijakowskiej, reprezentujących 

drugiego organizatora konkursu tzn. Szkołę 

Podstawową w Budkach Piaseckich, konkurs  

świętował swe 10. urodziny. Tygodnik „Echo Powiatu od 

lat medialnie konkursowi  kibicuje.  Organizatorzy 

konkursowych zmagań podkreślali  wielkie 

zaangażowanie młodych dziennikarzy i optymizm 

płynący z ich dokonań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trochę o wynikach 

Po raz piąty z rzędu MŁODZIESZ wygrał w konkursie „Jak 

zostać rzetelnym…”, a drugi raz w Konkursie Młodych 

Dziennikarzy; ponadto pisząca dla Nas Aleksandra 
Paczek otrzymała drugi raz z rzędu Nagrodę 
KOLOROWEGO OŁÓWKA. To jednak nie koniec 

sukcesów młodzieszyńskich dziennikarzy, bowiem 

druga nasza gazetka STYK w konkursie „Jak zostać 

rzetelnym dziennikarzem…” otrzymała wyróżnienie a w 

KMD zajęła drugie miejsce.  

Redakcja 
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We wrześniowym numerze MŁODZIESZA wyjątkowo 

przypominamy wydarzenie z lipca ( bo w wakacje 

nie piszemy…) 5 lipca 1953 roku do Młodzieszyna 

przybył Prymas Polski Stefan Wyszyński. Ta 

jednodniowa wizyta związana była z konsekracją 

nowego kościoła w Młodzieszynie, pieczołowicie 

odbudowanego z wojennych zniszczeń przez 

tutejszych parafian pod kierunkiem 

młodzieszyńskiego proboszcza, księdza Antoniego 

Wiśniewskiego. Prymas przybył do Janowa 

samochodem, a do samego Młodzieszyna dojechał 

kolorowo przystrojoną bryczką. Witany przez licznie 

przybyłych wiernych, poświęcił nowy kościół i  

kościelne dzwony. Po mszy  proboszcz przyjął 

dostojnego gościa uroczystym obiadem. 

Przypominamy zdjęcie z tego wyjątkowego, choć  

zupełnie zapomnianego wydarzenia.  

Przypominamy zdjęcie z nadania 

imienia i przekazania sztandaru 

Szkole Podstawowej w Janowie.  16 

września 2009 roku placówka ta 

otrzymała imię pułkownika Ludwika 

Głowackiego. Stało się to  niemal 

dokładnie 70 lat po tym, jak 

wówczas kapitan Ludwik Głowacki, 

dowodząc swymi artylerzystami 

rozbił w pobliżu majątku Ruszki 30 

niemieckich czołgów dywizji „SS 

Leibstandarte Adolf Hitler.”  

POLECAM!


