Finał Szkolnego Pulitzera 2014

Byli oni wraz z opiekunami swoich redakcji gośćmi największej biblioteki na Pomorzu Zachodnim,
czyli Książnicy Pomorskiej. Mogli ją zwiedzić w towarzystwie pracowników i doświadczonych
bibliotekarzy, zapoznać się z jej funkcjonowaniem, zobaczyć magazyny, dział rękopisów, a także
zapoznać się z ideą „inteligentnego budynku”, którym jest obecna książnica.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu poprzedziła konferencja prasowa z dyrektorem
Książnicy Pomorskiej, Lucjanem Bąbolewskim, który cierpliwie odpowiadał na liczne pytania młodych
dziennikarzy. Dotyczyły one historii biblioteki, jej wojennych losów, ilości osób korzystających z jej
zasobów i imprez przez nią organizowanych, a nawet obecności pana dyrektora na... facebooku. Ta
konferencja na pewno znajdzie swoje odzwierciedlenie w szkolnych gazetkach, bo była niezwykle
ciekawa i pouczająca. Kilkanaście minut przed finałem odbyło się jeszcze spotkanie z Sylwiuszem
Mołodeckim, dzięki któremu w Szczecinie zasadzono przynajmniej sto tysięcy pięknych krokusów.
A teraz już finał. Wyniki konkursu znało tylko trzyosobowe jury, któremu przewodniczył red.
naczelny „Kuriera” Tomasz Kowalczyk, a wspierali go Bogdan Twardochleb i Marek Osajda. Tak, jak w
latach poprzednich, nagrody otrzymały najlepsze redakcje w swoich kategoriach, ale to grono tym razem
poszerzono o kategorię „Najlepszego Ilustratora”. Oto zwycięzcy:
Nagrodę Szkolnego Pulitzer 2014 w kategorii:
Gazetki szkół podstawowych - otrzymała redakcja „Nowinki z 16”, reprezentująca SP im. Wiesława
Grochowskiego w Kliniskach Wielkich.
Szkolny Pulitzer w kategorii: Gazetki szkół gimnazjalnych - przypadł redakcji „Extra Dwójka” z
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu.

W kategorii: Gazetki szkół ponadgimnazjalnych - zwyciężył „ Maniak”, alternatywne
pismo młodzieżowe Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinie.
Nową nagrodę Szkolnego Pulitzera w kategorii „Najlepszy Ilustrator” otrzymały: Adrianna Przybył
i Alicja Rajchowiak, autorki świetnych okładek „Lustra”, gazetki redagowanej w IV LO w Szczecinie.

Nagrody laureatom wręczali: Katarzyna Parszewska z Zachodniopomorskiego Kuratorium
Oświaty i Tomasz Kowalczyk, red. naczelny „ Kuriera Szczecińskiego”. Ich fundatorami byli główni
organizatorzy konkursu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Kurier Szczeciński,
zachodniopomorski kurator oświaty.
Finał XIV edycji mamy zatem za sobą. Laureatom serdecznie gratulujemy i czekamy na jubileuszową,
XV edycję za rok. Do zobaczenia!

