
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

JAK OBCHODZISZ URODZINY? - sonda 

Zapytanych: 30 osób, uczniów naszego gimnazjum (I, II i III klasa)                                         Wyniki:  
 
    15 osób – w domu ( 50%) : poczęstunek, zabawy, gry komputerowe, tańce, konkursy, karaoke itp. 
 
     
 
   10 osób (ok. 33%) – aktywnie z przyjaciółmi, rodziną np. ognisko, podchody, zabawy w parku linowym, gra na orliku, 
   spotkanie w skate parku, jazda na rowerach, wyjazd do parku wodnego, kręgielnia 
 

 
3 os. (10%) – nie obchodzą urodzin 
 
2 os. (ok. 7%) - spotkanie w lokalu; 
pizza, lody itp. 
 
Jak widać, większość stara się 
akcentować ten wyjątkowy dzień w 
roku poprzez spotkania, gry, 
zabawy w gronie przyjaciół i 
rodziny. Coraz częściej na miejsce 
obchodzenia urodzin wybierane są 
nie lokale, lecz np. park linowy, 
basen czy kręgielnia.  
                                              
                                                                  

                                                        Sondę przeprowadziły: Julia Ciszonek, Ala Głowacka, Nadia Klejnocka, Zuzanna Rodźko. 
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„SZKOLNY PULITZER” Z KSIĄŻKAMI I... KROKUSAMI 
 

21 listopada trzyosobowa reprezentacja naszej 
gazetki „Sztubak”, tj. Julia Ciszonek, Nadia Klejnocka i Oskar 
Druszcz uczestniczyła w gali „Szkolnego Pulitzera”. Jest to 
konkurs na najlepszą gazetkę szkolną nawiązujący do 
amerykańskiej Nagrody Pulitzera, która przyznawana jest 
corocznie dorosłym w dziedzinie dziennikarstwa, muzyki i 
literatury. Tegoroczna gala odbyła się w Książnicy Pomorskiej 
im. Stanisława Staszica w Szczecinie. 

Najpierw przywitano nas poczęstunkiem w sali im. 
Zbigniewa Herberta, w najstarszej 110-letniej części Książnicy, 
w której dowiedzieliśmy się, co nas czeka w dniu dzisiejszym. 
Okazało się, że udamy się na dwugodzinną wyprawę po 
bibliotece, a niesamowite w tym wszystkim było to, że będziemy 
mogli zwiedzić miejsca, które są niedostępne np. dla czytelników.  

Przewodnikiem naszej grupy była pracownica 
działu regionalnego, pani Katarzyna Zwierzewicz. Na początku 
zaprowadziła nas do Czytelni Pomorzoznawczej, gdzie 
gromadzi się książki, broszury, foldery, materiały prasowe 
dotyczące naszego regionu. Najstarsze z nich pochodzą z 
XIXw.  

Bardzo ciekawa była sala konserwacji zbiorów. 
Zobaczyliśmy stare, zniszczone rękopisy i druki, które 
pochodzą jeszcze z czasów, kiedy to Jan Gutenberg wymyślił w 
XV wieku pierwszą przemysłową metodę druku. Dowie-
dzieliśmy się co to jest inkunabuł i pergamin oraz dlaczego 
mówi się „ czytać od deski do deski”. W pomieszczeniu kon-
serwatorów tworzono także papier przypominający ten z 
dawnych lat, aby książka po renowacji, mająca kilkaset lat, nie 
przypominała tej współczesnej.  



Potem udaliśmy się do Wypożyczalni i Czytelni 
Muzycznej. Znajduje się w niej sala poety Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego z ciekawą mozaiką na ścianie. 
Zgromadzono tu książki tego autora oraz kilka pamiątek po 
nim np. kandelabry i stuletniego pajaca, którego poeta 
otrzymał od swoich czeskich przyjaciół podczas pobytu w 
Pradze.  

Niesamowitym przedmiotem, który było nam dane 
zobaczyć, był działający bardzo stary, drewniany gramofon. 
Używa się go niezwykle rzadko, ponieważ mógłby ulec 
zniszczeniu.  

Z wędrówki po Książnicy dowiedzieliśmy się, że ma 
ona wielkie magazyny książek, które zajmują trzy piętra. W 
każdym takim składzie wszystko jest poukładane i 
ponumerowane, ponieważ jeśli jaka ś książka by zaginęła, 
poszukiwania jej można by było określić jako „szukanie igły 
w stogu siana”. Każdy bibliotekarz musi – po otrzymaniu 
tzw. rewersu od czytelnika - bardzo szybko znaleźć 
odpowiednią pozycję w jednym z magazynów i dostarczyć ją 
do wypożyczalni lub czytelni. Potem książka musi wrócić na 
swoje miejsce.  

Książnica otwiera się na potrzeby wszystkich 
czytelników, czego dowodem jest Czytelnia i Wypożyczalnia 
Książki Mówionej. Chociaż może z niej korzystać każdy, 
skierowana jest do osób niewidomych  lub niedowidzących. 
Zgromadzono w niej płyty CD, filmy i nagrania książek na 
różnych nośnikach.  

Nasze zwiedzanie zakończyliśmy w Wypożyczalni 
Głównej, od której zwykle zaczyna się pierwszy kontakt z 
Książnicą. Tuż obok zobaczyliśmy zdjęcie wielkiej mandali. 

Znalazło się tutaj nieprzypadkowo. Okazało się, że to reprodukcja 
mandali usypanej z piasku w Książnicy w 2002 r. przez dwóch  
mnichów buddyjskich.  Ciekawostką jest, że po ułożeniu kompozycji i 
odprawieniu modłów – w intencji rozwoju dobra na świecie - wsypali 
piasek do Odry. Zachowana reprodukcja oddaje cały kunszt 
artystów.  

Po krótkim odpoczynku po zwiedzaniu, obejrzeniu 
wystawy gazetek szkolnych,  udaliśmy się na konferencję prasową z 
dyrektorem książnicy, panem Lucjanem Bąbolewskim. Udzielał on 
odpowiedzi na pytania zadawane przez młodych redaktorów. Po 
jednym z moich pytań dowiedzieliśmy się między innymi, że jedną z 
najstarszych ksiąg w zbiorach Książnicy Pomorskiej jest średnio-
wieczny kodeks ze... Stargardu Szczecińskiego datowany na XIV 
wiek.  Jej księgozbiór liczy około 2 milionów publikacji, a korzysta z 

niego rocznie ok. 80 tyś. czytelników. Ponadto Książnica pełni rolę nie tylko 
wypożyczalni; jest miejscem wystaw, spotkań z twórcami, aktorami, 
celebrytami i innymi ciekawymi ludźmi.   

Przed rozpoczęciem uroczystej gali krótko wystąpił p. Sylwiusz 
Mołodecki z firmy Zielone Ogrody. Jest on propagatorem ciekawej 
społecznej akcji pod nazwą „Krokusowa rewolucja”. Polega ona na sadzeniu 
krokusów w różnych miejscach Szczecina. Teraz postanowił, by akcja 
rozprzestrzeniła się także poza stolicę województwa i  każdej z redakcji 
podarował kilkaset cebulek krokusów. Powiedział, że mamy je zasadzić w 
okolicach naszej szkoły, aby kwitły tam przez wiele lat. Każda redakcja 
przyrzekła posadzić je w swojej miejscowości. 

W końcu nadeszła część, na którą każdy z nas czekał cały rok, a 
mianowicie wyniki. Nasza redakcja otrzymała nominację do nagrody 
głównej. I choć nie udało nam się jej zdobyć, nie jest to jednak dla nas powód 
do smutku czy rezygnacji, a wręcz przeciwnie, motywuje nas to do jeszcze 
cięższej pracy. Mamy już w swoim dorobku dwie takie nagrody i wiemy, jak wytrwale trzeba na nie pracować. Tym bardziej 
gratulujemy tegorocznym laureatom w kategorii szkół podstawowych- gazetce „Nowinki z 16” ze Szkoły Podstawowej w 
Kliniskach Wielkich. 

Gala „Szkolnego Pulitzera” bardzo mi się podobała. Było  ciekawie, zabawnie i miło. Jako delegacja szkolnej ga-
zetki mogliśmy zwiedzić Książnicę, poznać jej niezwykłe miejsca, niedostępne na co dzień dla innych. Wkrótce posadzimy 
koło szkoły krokusy, które będą  zwiastować wiosnę i  przypominać nam o tym konkursie dziennikarskim. 

                                                                                                                                                                     Oskar Druszcz 
Swoje wrażenia z Gali w następnym numerze „Sztubaka” przedstawią Julia Ciszonek i Nadia Klejnocka.  


