Serwis informacyjny Szkolnej Agencji Prasowej „Kleks"
przy Szkole Podstawowej w Skórczu
-krótki zarys historyczny
24 stycznia 1994 roku ukazał się nr l gazety społeczności uczniowskiej SP w Skórczu.
Redaktorem tej gazety była Małgorzata Walkowska. Gazeta była organem samorządu uczniowskiego.
Opiekę nad gazetą sprawowali: mgr Paweł Nawrocki (konsultacja), pani Danuta Kolenda
(korekta), mgr Stanisław Michnikiewicz (skład komputerowy).
W okresie od stycznia do czerwca 1994 ukazały się cztery numery tej gazety. Jej nakład
wynosił 20 egzemplarz} (każda klasa od IV do VIII otrzymywała jeden egzemplarz).
W końcu czerwca 1994 roku z redakcji gazety społeczności uczniowskiej odeszli absolwenci
szkoły w tym m.in. redaktor naczelny M. Walkowska. We wrześniu misję utworzenia nowego zespołu
redakcyjnego gazet}- powierzono 2 osobom, z których jedna była w dotychczasowym zespole
redakcyjnym, druga była zaś osobą nową. Misja ta zakończyła się niepowodzeniem. W związku z tym
obowiązki redaktora gazety społeczności uczniowskiej powierzono Jarosławowi Radzimińskiemu,
który wznowił działalność wydawniczą-przygotował nr 5,6,7,8 gazety „Kleks".
Historia serwisu informacyjnego sięga kwietnia 1994 roku. We wtorek dnia 26 kwietnia
1994 r. odbyło się spotkanie członków zarządu samorządu szkolnego i redakcji „Kleksa" poświęcone
zmianom organizacyjnym. Postanowiono utworzyć (obok istniejącej gazetki społeczności
uczniowskiej) serwis informacyjny obsługiwany przez redaktorów z ówczesnej klasy VI ,,a" pod
opieką mgr Pawła Nawrockiego.
Zadaniem tego serwisu noszącego również nazwę „Kleks" było dostarczanie bieżących
informacji o życiu szkoły dla potrzeb prasy szkolnej, lokalnej i regionalnej.
Pierwszy jego numer ukazał się 28 kwietnia 1994 roku. W sumie ukazało się 30 numerów
serwisu informacyjnego „Kleks". Redagował je zespół w składzie: Krystian Łangowski (redaktor
naczelny), Agnieszka Anhalt, Joanna Fijał, Bogdan Kozłowski, Irena Laskowska, Maciej
Piotrzkowski, Maria Magdalena Wojciechowska, Monika Zalewska. Ponadto z serwisem
współpracowali: Dawid Bunikowski, Adam Wiśniewski, Dorota Małecka, Piotr Osojca, Wiesława
Kozłowska. Artur Skonieczny, Danuta Wilk, Leszek Górecki.

Serwis informacyjny ukazywał się w nakładzie 7-8 egzemplarzy. 2 egzemplarze wywieszane
były w szkole (w gabinecie Samorządu Uczniowskiego i na tablicy informacyjnej), l egzemplarz
otrzymywał dyrektor, l egzemplarz trafiał do redakcji gazety społeczności uczniowskiej, l wysyłany
był do redakcji „Gazety Kociewskiej" w Starogardzie Gd.. l przekazywany był (nieregularnie) do
redakcji „Tygodnika Parafialnego" w Skórczu. Jeden egzemplarz otrzymywali sponsorzy - dr Janina
Grzankowska-Pawłowska i prof. Zbigniew Pawłowski z Poznania (rodzina I burmistrza Skórcza Jana Grzankowskiego).
Pojedyncze egzemplarze serwisu informacyjnego (bądź gazety „Kleks"), w ramach lokalnej,
krajowej i międzynarodowej promocji w/w pisma zostały przesłane niżej wymienionym osobom:
-papieżowi Janowi Pawłowi II,
-byłemu prezydentowi RP p. Lechowi Wałęsie,
-byłemu burmistrzowi Skórcza p. Piotrowi Mikołajskiemu,
-p. dr Ewie Grzankowskiej z Tczewa,
-byłemu vice wojewodzie gdańskiemu p. prof. Józefowi Borzyszkowskiemu,
-p. mgr Anicie Wojtkowiak Pfauntsch z Londynu - byłej nauczycielce SP w Skórczu,
-ówczesnej p. Ambasador RP w Szwecji mgr Barbarze Tuge-Erecińskiej,
-wybitnemu znawcy starożytności p. prof. Aleksandrowi Krawczukowi z Krakowa,
-ówczesnemu redaktorowi naczelnemu gazety „Echo Kociewia",
-ówczesnemu Ambasadorowi USA w Polsce - p. Nicholasowi Rey,
-redaktorowi naczelnemu „Gazety Morskiej" p. Tomaszowi Wróblewskiemu,
-ówczesnemu dyrektorowi Instytutu Spraw Publicznych - p. prof. Edmundowi
Wnuk-Lipińskiemu,
-p. prof.. Albertowi Jahn z Wrocławia.
-kilku dziennikarzom TVP.
Od numeru pierwszego do piętnastego serwis był pisany na maszynie i powielany na ksero; od
numeru szesnastego do osiemnastego był składany na komputerze, po czym wydruk powielano
również na ksero; od numeru dziewiętnastego wrócono do zapisu maszynowego.
Wszystkie osoby uczestniczące w procesie powstawania serwisu pracowały na zasadzie pracy
społecznej. Obok opiekuna i zespołu redakcyjnego nieodpłatnej pomocy na rzecz „Kleksa" udzielały:
inż. Aniela Piotrzkowska, p. Dorota Śmigierska (maszynopisanie, skład komputerowy), p. Lidia
Czaplewska (maszynopisanie) oraz p. Maria Zielińska i p. Krystyna Kordecka (powielanie). Papier
i materiały biurowe (notesy, notatnik) otrzymywane były od sponsorów z Poznania - dr Janiny
Grzankowskiej-Pawłowskiej i prof. Zbigniewa Pawłowskiego.
W serwisie „Kleks" udało się zamieścić większość informacji z życia szkoły m.in.
o działalności kół zainteresowań, organizowanych konkursach i innych imprezach
kulturalno-oświatowych, wycieczkach krajoznawczo-turystycznych, akcjach humanitarnych
i innych przedsięwzięciach.
Szczególną uwagę zwrócono na te przedsięwzięcia i imprezy, które organizowane były przez
Samorząd Uczniowski. Niektóre „newsy" i artykuły serwisu informacyjnego „Kleks" zostały
przedrukowane w całości w „Gazecie Kociewskiej" [m.in. „Konkurs marynistyczny", „Recytujemy
prozę i poezję kociewską", „Konkurs o Janie Grzankowskim", „Ilustracje do bajek kociewskich"
(„GK" 06.05.1994 r.), „Zamach na Schornaka", „Konferencja prasowa z udziałem rodziny
Grzankowskiego" („GK" 27.05.1994 r.), „Most pomocy dla Polaków w Kazachstanie" („GK"
13.01.1995 r.)].
Działalność zespołu redakcyjnego „Kleksa" zainspirowała redaktora „Gazety Kociewskiej"
Tadeusza Majewskiego do napisania artykułu teoretycznego na temat problemów prasy lokalnej,
sposobów budowania systemu informacyjnego i lokalnego rynku autorskiego („Akademia Kleksa"' „GK" 27.05.1994 r.).
Do udanych przedsięwzięć serwisu informacyjnego „Kleks" zaliczyć można organizację
konferencji prasowej z udziałem naszych sponsorów z rodziny I burmistrza Skórcza J.
Grzankowskiego. Konferencja ta miała miejsce 07.05.1994 r. Wzięli w niej udział dr Janina
Grzankowska-Pawłowska i jej mąż prof. dr hab. Zbigniew Pawłowski (prof. Pawłowski był przez
kilka lat pracownikiem Światowej Organizacji Zdrowia - kierował działem zajmującym się
zwalczaniem pasożytów).

Podczas pobytu w Krakowie w kwietniu 1994 r. przeprowadzono wywiad z żoną prof.
Aleksandra Krawczuka. Poza tym redaktorzy serwisu przeprowadzili szereg wywiadów
z pracownikami szkoły (dyrektorem, nauczycielami, opiekunami kół zainteresowań, pracownikami
administracji i obsługi, pielęgniarką szkolną, praktykantami), a także z koleżankami z ZSR i PSZ
w Skórczu. W 17 numerze ukazał się m.in. wywiad z byłym dyrektorem Banku Spółdzielczego
w Skórczu mgr Kazimierzem Chylą.
W trzecim numerze miesięcznika społeczno - kulturalnego „Pomerania"' z marca 1995 na
stronach 50-51 zamieszczona została notatka pt. „Kleks ze Skórcza" poświęcona w/w serwisowi.
Notatka ta sygnowana inicjałami J. G. kończy się następującymi wnioskami:
„Widać, że szkoła w Skórczu ma swój indywidualny wyraz. Już systematyczne redagowanie
„Kleksa" jest dowodem zaangażowania uczniów i dobrej współpracy z nauczycielami. Szczególnie
nas cieszy obecność w pracy szkoły i na łamach „Kleksa" tematyki regionalnej. Jest to jeden z
lepszych przykładów regionalizacji nauczania."
20.04.1995 r. serwis informacyjny „Kleks" został zgłoszony do konkursu na najlepszą gazetę
szkolną. Konkurs ten był organizowany przez Forum Gazet Szkolnych i Fundację Stefana Batorego.
W 1995 r. w jednym z listopadowych wydań magazynu młodzieżowego „Kukułka" w
programie l TYP został zaprezentowany serwis z naszej szkoły - „Kleks".
W związku z coraz większym zaangażowaniem redaktorów serwisu informacyjnego w proces
przygotowań do egzaminów do szkół średnich i w związku z pojawieniem się nowych inicjatyw
prasowych podjęto decyzję o rozwiązaniu zespołu redakcyjnego z dniem 31 grudnia 1995 roku.
Gazeta społeczności uczniowskiej „Kleks" redagowana była nadal przez zespół w składzie:
Jarosław Radzimiński (redaktor naczelny), Anna Daszkiewicz, Dorota Szkołut, Joanna Chełkowska,
Ewa Jóźwik, Marzena Leśniak, Sabina Pijanowska, Magdalena Reszka.
Do końca roku szkolnego 1995/96 wydano jeszcze 4 numery gazety „Kleks" (numer 9,10,11
i 12), po czym zespół redakcyjny uległ rozwiązaniu.
Mimo, że serwis informacyjny, jak i gazeta „Kleks" miały pewne mankamenty (stosunkowo
krótki okres wydawania, zapis treści serwisu na maszynie, a nie komputerowo, brak ilustracji)
odegrały one pozytywną rolę w kształtowaniu wizerunku medialnego szkoły. Zapoczątkowały one
szereg inicjatyw, których przejawem były m.in. gazetki: „Asy z siódmej klasy", „Mała Gazeta",
a także „Skorzec" - organ prasowy Szkolnego Koła Krąjoznawczo-Turystycznego (nr 1-15).
W 1999 roku w wyniku reformy edukacji doszło do powstania Zespołu Szkół Publicznych
w Skórczu, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i nowo powstałe Gimnazjum.
14 maja 2004 roku ukazała się „Gazetka Szkolna" redagowana przez Samorząd Uczniowski
na czele z redaktorami Szymonem Derdowskim i Rafałem Kolaską. Opiekunem tej gazetki był p. mgr
Sylwester Patrzykąt.
Obecnie Zespół Szkół Publicznych posiada również gazetki internetowe „Szpak" (gimnazjum )
i „Szpaczek" (Szkoła Podstawowa). Gazetkę „Szpak" opracowują uczniowie z koła dziennikarskiego
(tekst) i informatycznego (zdjęcia i skład)pod opieką p. mgr Sławomira Michnikiewicza.
Załączniki:
1. „Konfederacja prasowa z udziałem rodziny J. Grzankowskiego..." przedruk w „Gazecie
Kociewskiej" 27.05.1994 rok,
2. „Zamach na Schornaka" przedruk w „Gazecie Kociewskiej" 27.05.1994 rok,
3. „Akademia Kleksa" artykuł w „GK" 27.05.1994 rok,
4. „Kleks" - serwis informacyjny - Sz. A. P. nr 25, Skórcz, 9.06.1995 rok.
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