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CHOSZCZNO. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie podsumowano 13.
edycję konkursu o nagrodę &bdquo;Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego&rdquo;. W kategorii redakcji ze
szkół podstawowych zwyciężyła gazetka &bdquo;Szkolne Wieści&rdquo; ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie. Najważniejsze nagrody indywidualne trafiły w ręce MARTYNY NIECZYSTEJ i MATEUSZA
GAWLIKA, którzy napisali artykuł o tym, że kiedyś ulicami naszego miasta spacerowała pisarka Maria
Dąbrowska.

W tegorocznej edycji &bdquo;Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego&rdquo; zmierzyły się
redakcje ze szkół podstawowych i gimnazjów. Werdykt jurorów, którym w
tym roku przewodził dziennikarz Głosu Szczecińskiego PIOTR JASINA, raczej nikogo nie zaskoczył. Po raz
kolejny po odbiór głównej nagrody poszedł naczelny &bdquo;Szkolnych Wieści&rdquo; FILIP KACPRZAK.
Tu warto podkreślić także to, że w październiku ubiegłego roku
kierowany przez niego zespół, również odbierał główną nagrodę na 12.
Gali Szkolnego Pulitzera, którego organizatorem była redakcja &bdquo;Kuriera
Szczecińskiego&rdquo;. To także oznaczało, że byli najlepsi w województwie
zachodniopomorskim. W tym przypadku, dodatkową dla nich nagrodą były
warsztaty, które poprowadził z nimi dziennikarz BOGDAN TWARDOCHLEB, a także to, że w wydaniu z 17
kwietna br. Kurier Szczeciński poświęcił ich twórczości aż cztery strony.
Na opisywanym podsumowaniu, na którym nagrody dla najlepszych redakcji i wyróżnionych dziennikarzy
wręczali wicestarosta WIOLETTA KASZAK i zastępca burmistrza ADAM ANDRIASZKIEWICZ, członkowie
&bdquo;Szkolnych Wieści&rdquo; zgodnie stwierdzili, że sukces ich pisma jest także dziełem EWY
BEDNARZ
nauczycielki, która od wielu lat się nimi opiekuje. Zapytani przez nas o
to, co najbardziej cenią w swojej gazecie, zapewniają, że&hellip; siłę całego
zespołu. Dziś martwi ich to, że w tym roku część redakcji, w tym
naczelny F. Kacprzak, kończą szkołę podstawową i od nowego roku
szkolnego jej skład będzie musiał się zmienić.
Tadeusz Krawiec

{gallery}pulitzer_2014{/gallery}
13. edycja konkursu o nagrodę &bdquo;Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego&rdquo;

Laureaci:
&bdquo;SZKOLNE WIEŚCI&rdquo; - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w
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Choszcznie, &bdquo;GIMEXPRESS&rdquo; - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pełczycach, MARTYNA
NIECZYSTA, MATEUSZ GAWLIK (Szkolne Wieści), OLIWIA SPOLANKIEWICZ (Gimexpress), PAULINA
PIÓRO (Ośmiorniczka)

Wyróżnieni:
&bdquo;CHOCHLIK&rdquo; - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w
Pełczycach, "OŚMIORNICZKA" - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Lubianie, JULIAN KĘDYS (Szkolne Wieści),
ZUZANNA CZERNIAK (Szkolne Wieści), JAKUB LIPIŃSKI (Chochlik), ANTONI SOWIŃSKI (Chochlik),
MAŁGORZATA NAGŁA (Ośmiorniczka), ADRIANNA SIEKACZ (Żądło Gimnazjalisty), AMANDA MAJEWSKA
(Gimexpress).
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