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Laur dla Szkolnych Wieści  Jedynka najlepsza w województwie
29.10.2013.

CHOSZCZNO W ubiegły piątek w Szczecinie odbyła się 12. Gala Szkolnego Pulitzera. Ten konkurs,
którego organizatorem jest redakcja &bdquo;Kuriera Szczecińskiego&rdquo;, w kategorii szkół
podstawowych wygrała redakcja gazetki &bdquo;Szkolne Wieści&rdquo; ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Choszczeńskiej od szeregu lat organizują konkurs o nagrodę
&bdquo;Choszczeńskiego Pulitzera&rdquo;. Tu swoimi gazetkami mogą pochwalić się
redakcje z naszego powiatu, natomiast &bdquo;Kurier Szczeciński&rdquo; podobną
ofertę kieruje do młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z całego
województwa. Tym cenniejsza jest to informacja, że to właśnie &bdquo;Szkolne
Wieści&rdquo; zdobyły główną nagrodę w kategorii redakcji działających w
szkołach podstawowych. Tu trzeba podkreślić, że w historii tego konkursu
po raz pierwszy gazeta z powiatu choszczeńskiego sięgnęła po ten
najważniejszy laur. Przy tej okazji przypominamy też, że &bdquo;Szkolne
Wieści&rdquo; zdobyły również główną nagrodę w tegorocznej edycji
&bdquo;Choszczeńskiego Pulitzera&rdquo;.

Podczas podsumowania, które w czerwcu
odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie, dyrektorka
szkoły KRYSTYNA GÓRECKA oraz naczelna &bdquo;Szkolnych Wieści&rdquo; NATALIA
RUDAWSKA zdradziły nam, że nie zamierzają spocząć na laurach i planują
uruchomienie e-gazety. &ndash; Po co? Da nam to zdecydowanie większe
możliwości. Więcej zdjęć, filmy, komentowanie na żywo no i przede
wszystkim nieograniczone miejsce do tworzenia &ndash; tłumaczyła wówczas
Natalia. Redakcji gratulujemy tak spektakularnego sukcesu, a na naszym
zdjęciu widzimy redakcję wraz z dyrektorką K. Górecką oraz opiekunką EWĄ
BEDNARZ. - Pani Ewa to nie tylko opiekun i główny moderator &bdquo;Szkolnych
Wieści&rdquo;, ale przede wszystkim jest dobrym duchem naszej redakcji &ndash; mówią
młodzi dziennikarze.Tę opinię o opiekunce potwierdziła też K. Górecka, którą przed chwilą poprosiliśmy o
krótki komentarz. &ndash; Już w ubiegłym roku &bdquo;Szkolne Wieści&rdquo; były zauważone.
Wówczas otrzymaliśmy nominację, a teraz cieszymy się niebywale, ponieważ przywieźliśmy do szkoły
nagrodę główną. W ocenie organizatorów należała się nam przede wszystkim za to, że żyjemy
problemami naszej szkoły, naszego środowiska &ndash; mówi K. Górecka. Nie byłaby sobą gdyby nie
wspomniała, że podlegająca jej placówka tym razem zaczyna realizację projektu e-klasa. Zapewniła nas
też, że już niebawem wystartują z wydawaniem wspomnianej wyżej e-gazety.
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