
 Nacisnęłam zielony guzik i... wszystko działało. 

GALA „ SZKOLNEGO PULITZERA” 
To zawsze jest ciekawe przeżycie. Najpierw całoroczna praca w redakcji, spotkania, warsztaty, wysyłanie gazetki do „Kuriera 
Szczecińskiego”. Miło, gdy co jakiś czas na łamach tego popularnego w województwie dziennika znajdzie się i jakiś nasz artykuł. 
Potem kończy się rok szkolny i czekamy na nominacje do nagrody głównej „Szkolnego Pulitzera”, czyli konkursu dziennikarskiego 
dla gazetek szkolnych. Jesień to czas na finał- galę podsumowującą kolejną edycję konkursu. Zwykle odbywa się ona w Szczecinie 
(w 2010 roku wyjątkowo u nas – w Stargardzie). Na pewno szczególnych wrażeń dostarcza uzyskanie nagrody głównej, ale i otrzy-
manie nominacji to już ważne wyróżnienie. Dlaczego jeszcze gala jest ciekawa? Bo zanim zostaną podane wyniki, organizatorzy 
przygotowują niespodzianki np. zwiedzanie jakiegoś obiektu czy konferencję prasową. W gali uczestniczą trzyosobowe reprezenta-
cje nominowanych redakcji. W tym roku ze „Sztubaka” były to: Małgosia Kmita, Viktoria Kharyshyn i Ola Malinowska.  
 

NACISNĘŁAM ZIELONY GUZIK 
 

 Powitano nas  słodkim poczęstunkiem - pysznymi ciastkami i owocami. Obejrzeliśmy też wystawę wszystkich gazetek 
biorących udział w konkursie. Potem zaproszono nas na zwiedzanie gmachu Urzędu Wojewódzkiego, który mieści się na Wa-
łach Chrobrego. Budynek ma długą i bardzo ciekawą historię, niedawno świętował swoje stulecie. Gmach składa się z pięciu 
skrzydeł zabudowań, dwóch zamkniętych dziedzińców i dwóch wież. Kiedy się po nim wędruje, zapomina się, że to urząd. Ma 
się wrażenie, że jesteśmy w pałacu albo zamku. 

 Naszymi przewodnikami byli: pani  Anna Majewska i pan Karol Śmist. Najpierw wybrali śmy się na Wieżę Połu-
dniową zwaną „Wie żą z Marynarzem”, bo na jej szczycie znajduje się postać mężczyzny, który trzyma w dłoniach maszt. Tak 
naprawdę, jak wyjaśniła p. Majewska, „nie jest to marynarz, ale kupiec. Figura wykonana z brązu ma ok. 2,5 m wysokości. Kiedy 
oddano ją do renowacji, okazało się, że ma ślady 112 postrzeleń. Było wiele problemów z ponownym umieszczeniem jej na wieży, w 
końcu przecięto ją na pół i zamontowano w częściach”.  

 Później udaliśmy się do „sali maszkaronów”, czyli magazynu rzeźb. 
Kiedyś ozdabiały one wnętrze albo front budynku. Niektóre zachowały się w 
bardzo dobrym stanie.  
Chociaż na drugą wieżę - Północną, zwaną też Meteorologiczną, nie wesz-
liśmy - bo jest w remoncie - nasi przewodnicy starali się pokazać różne 
ciekawostki związane z gmachem. Np. na jednym z dziedzińców rośnie 
bardzo rzadkie u nas drzewo- paulownia pochodząca z Chin, a w holu 
ustawiono  podświetlaną makietę budynku, którą wykonał pan Maciej 
Biernawski, pracownik Urzędu Wojewódzkiego.  
 Ale naprawdę ciekawie zrobiło się, gdy zeszliśmy do podziemi, ok. 
12-14 metrów w dół! Znajdują się tam schrony, tajemnicze zejścia, 
korytarze, tzw. „Szacht do 
Odry”, który stale 
zapełniony jest wodą. 

Istnieją teorie, że podziemia prowadzą pod rzeką, łączą się z innymi lochami 
w Szczecinie. Na pewno kryją wiele tajemnic, bo przejścia prowadzą do 
różnych tuneli, dziwnych schodów, które jakby się chowały w murach.  
 Podziemia w czasach powojennych zagospodarowano na schrony 
przeciwatomowe z systemem wentylacyjnym, łazienkami, salami dla ważnych 

urzędników czy 
pomieszczeniem na 
biuro operacyjne. 
Utworzono tam teraz 
małą salę muzealną. 

Oglądaliśmy maszyny 
szyfrujące i deszy-
fruj ące, skrzynie na 
dokumenty 
(„trumny”) i ró żne 
urządzenia 
pomiarowe, które 
sprawdzały dawki 
promieniowania. 
 Do przebywa-

nia w schronie niezbędny był tlen. Dlatego  stworzono tam system 
filtrowentylacyjny. Za to, że dobrze odpowiedziałam na pytanie naszego 
przewodnika, mogłam nacisnąć guzik, który uruchomił wszystkie 
urządzenia. Okazało się, że chociaż pochodzą z lat 50- tych, nadal świetnie 
działają.   
 W końcu pracownicy Urzędu Wojewódzkiego wyprowadzili nas z 
podziemi. Ciekawą wycieczkę zakończyli  upominkami reklamującymi UW. 
                                                                       VIKTORIA KHARYSHYN 

Szlacht do Odry w podziemiach. 

W „sali maszkaronów”. 

Dozymetrem sprawdzamy poziom promieniowania. 



       Izabela Czartoryska 
       - www.wikipedia.pl 

 
 

       Klucz księżnej Izabeli 
       - www.wikipedia.pl 

KLUCZ KSIĘŻNEJ IZABELI 
 

  Kolejnym etapem spotkania w ramach gali „Szkolnego Pulitzera” było zwiedzanie 
Muzeum Narodowego. Naszą grupą zajęła się pani Agata Kamińska, która zaprosiła nas na 
wystawę „Przeszłość przyszłości. Zbiory Fundacji Ksi ążąt Czartoryskich”. Siedząc na wygodnych 
poduszkach słuchaliśmy opowieści o Izabeli Czartoryskiej, która była bardzo bogatą polską 
arystokratką, żona księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Zasłynęła jako mecenaska sztuki, 

kolekcjonerka pamiątek historycznych. 
Zawdzięczamy jej powstanie w 1801 r. 
pierwszego polskiego muzeum w Świątyni 
Sybilli w Puławach. Dzięki jej staraniom, 
kontynuowanym przez córkę Mari ę, w 
kolekcji Czartoryskich znalazła się m.in. 
„Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci 
(jeden z naszych najcenniejszych 
muzealiów), krzesło Szekspira, pamiątki 
po Tadeuszu Kościuszce. Te ostatnie mogliśmy obejrzeć, bo przygo-
towano specjalny kącik ze sztandarem, przy którym Kościuszko 
składał przysięgę, jego kamizelkę i ... szlafmycę, czyli nocną czapkę.  
Dowiedzieliśmy się też, że księżna przyjaźniła się z królem 
Stanisławem Poniatowskim i gromadziła pa-
miątki związane z różnymi władcami. Na wy-
stawie pokazano np. tarczę króla Jana III So-
bieskiego, która wywróżyła mu zwycięstwo nad 

Turkami pod Wiedniem. Niesamowite wrażenie wywołują też małe marmurowe sarkofagi, w których 
przechowywane są relikwie- szczątki Mikołaja Kopernika, Bolesława Chrobrego i Stefana 
Czarnieckiego. Pani Agata powiedziała nam, że to przykłady tzw. archeologii grobowej.  

Naszą wędrówkę po kolekcji księżnej Izabeli zakończyliśmy nietypowo- bo przy bardzo 
wyjątkowym kluczu. Jest on wykonany ze złoconego mosiądzu, bardzo duży (ma 32 cm długości). Na 
samej górze zdobi go szyszka i dwa skrzydła. Klucz oplatają węże. Umieszczono na nim grecki napis, 
który tłumaczy się: „Otwieram Świątynię Pamięci”, inicjały I. C. oraz 
datę 1801 r. To właśnie nim otwierano Świątynię Sybilli. Klucz zamknął 
nasze spotkanie z księżną Izabelą, ale - jeśli kto ś wybierze się do 
szczecińskiego muzeum - to może od klucza zacząć i „otworzy ć” swoje 
wejście do przeszłości.                                                                           ALEKSANDRA MALINOWSKA 
 

MARZĘ, BY SIĘ  PORZĄDNIE WYSPAĆ...- mówi Pan Wojewoda. 
 
 Tradycją gali „Szkolnego Pulitzera” jest konferencja prasowa ze 
znaną osobą. W tym roku młodzi dziennikarze zadali pytania wojewodzie 
zachodniopomorskiemu, panu Marcinowi Zydorowiczowi. Było ich 
kilkadziesiąt i wszystkie bardzo ciekawe. Dotyczyły pracy wojewody, jego 
obowiązków, ale także życia prywatnego, zainteresowań, sposobów 
spędzania wolnego czasu itp. Kilka  pytań szczególnie mi się podobało. 
 
-Ile czasu trwa Pana dzień pracy? 
- Teoretycznie odpowiadam 24 godz. na dobę za działanie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Swoją pracą uzupełniam się z wicewojewodą, 
więc nie muszę przebywać cały czas w urzędzie. Zwykle jestem tu od 
godz. 7:00 rano, a nieraz- kończę pracę o północy. Ogólnie to czas trudny 
do unormowania.  
 
- Pochodzi Pan z Katowic. Jak to się stało, że znalazł się Pan w Szczecinie? 

- Rzeczywiście pochodzę ze Śląska. Moi rodzice co roku na wakacje przyjeżdżali do ośrodka kolonijnego nad morzem- w Łu-
kęcinie. Dlatego poznałem trochę te tereny. Potem właśnie z sentymentu do tych ziem studiowałem socjologię w Szczecinie, tu 
poznałem dziewczynę (moją obecną żonę) i tu się osiedliłem. Najpierw zajmowałem się służbą zdrowia, pracowałem w Za-
chodniopomorskiej Regionalnej Kasie Chorych, następnie w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, a w 2007 r. zapropo-
nowano mi urząd wojewody. 
 
- Jak ocenia Pan siebie na swoim stanowisku? 
- To zbyt trudne, nie podejmuję się takiej oceny. Moje obowiązki są bardzo różne: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo 
mieszkańców, administracja. Ale też realizacja projektów, nadzór nad samorządami. Były w mojej kadencji bardzo drama-
tyczne wydarzenia zwłaszcza te z 2008 r.: katastrofa lotnicza wojskowego samolotu CASA w Mirosławcu czy wielka awaria 
prądu, kiedy energii elektrycznej było pozbawionych 700 tyś. mieszkańców. Na pewno zawsze pojawia się taka refleksja, że 
powinienem jeszcze zrobić coś więcej. 
 



- Jakie są plusy i minusy pracy wojewody? 
- Na pewno plusem jest możliwość zajmowania się różnymi 
sprawami, spotykania się z wieloma osobami, brak monoto-
nii, szeroki zakres zadań. Ale to także praca bardzo wyczer-
pująca, często kosztem rodziny, czasami stresująca, wymaga-
jąca obcowania z ludzką tragedią. Bardzo smutno wspomi-
nam pożar budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim w 
2009 r. czy wypadek polskiego autokaru pod Berlinem (2010 
r.). 
  

Kilka pyta ń dotyczyło młodości Pana Wojewody. M. 
in. nasza koleżanka, Viktoria Kharyshyn zapytała: 
 
- Czym interesował się Pan, o czym marzył, gdy był w naszym 
wieku?  
- Moją pasją była motoryzacja i łodzie motorowe. Najpierw 
marzyłem o motorynce albo skuterze, później o motocyklu. 
Ale rodzice nie chcieli się na to zgodzić.  W młodości często 
jeździłem na motocyklowe rajdy Polski w Szczyrku. Trzy 
lata temu zrobiłem prawo jazdy na motor i kupiłem sobie 
motocykl. Jak tylko znajdę czas, jeżdżę na zawody żużlow-
ców i kibicuję Stali Gorzów. A druga moja pasją jest żeglar-
stwo i motorowodniactwo.  

 
 Pytano też        
o sposoby 
spędzania 
wolnego czasu,  
o ostatnio prze-
czytaną książkę, 
wyjścia do kina, 
teatru itp.  
Były także 
zapytania 
bardzo 
szczegółowe: 
 

- Jaki wpływ na Pana zdrowie ma wykonywana praca? 
- Ze zdrowiem nie jest tak źle, ale na pewno mam za mało... 
snu. Marzę, by się dobrze wyspać i móc wyłączyć telefon 
komórkowy…  
 
Jedno z ostatnich pytań udało się zadać i mnie: 
 
- Czy lubi Pan gry komputerowe? Jeśli tak, to jakie? 
 
- O tak, bardzo. Jak miałem 9 lat byłem na obozie kompute-
rowym. Oczywiście zaczynałem od tych najprostszych: Atari, 
Amiga. Teraz bardzo lubię grać z moim sześcioletnim synem 
w różne gry PlayStation. Jestem sympatykiem wszelkich gier 
strategicznych typu StarCraft. 
    Konferen-
cję prowadził 
pan Bogdan 
Twardochleb.  
Po niej przy-
szedł czas na 
długo wycze-
kiwany finał   
i rozstrzy-
gnięcie 
całorocznego 
konkursu. 
Nasza 
redakcja otrzymała nominację do nagrody głównej.  Ugosz-
czono nas na koniec smacznym obiadem.  
 
                                                          MAŁGORZATA KMITA 

 
          Nasza klasa wzięła udział                 
w szkolnym konkursie literackim 
„Moje największe marzenie”. 
Prezentujemy niektóre prace 
zgłoszone na konkurs. Jego wyniki 
poznamy w grudniu. 

 

      

    Moje największe marzenie  
 

Siedzę sobie w pustym domu, 
nie mam zwierzyć się nikomu – 
co najbardziej chciałbym, 
chciał..., 
żeby mama w domu była, 
żeby wróżba się sprawdziła, 
żeby pokój był na świecie, 
żeby nie płakały dzieci, 
żeby szkoła się skończyła, 
żeby babcia długo żyła, 
żeby mniej nauki było, 
a w portfelu się zwiększyło. 
Lecz najbardziej marzę o tym, 
żeby zostać poliglotą. 
Gdy pojadę hen, gdzieś w świat, 
każdy będzie mi jak brat. 

 
                     Krzysztof Krysian  
 
  
 

 
        Największe marzenie 

 
Siedzę i rozmyślam sobie,  
co największym mym marzeniem. 
Loty w kosmos, gwiezdne wojny 
będą marzeń mych spełnieniem? 
 
Może podróż pięknym statkiem 
po bezkresnych oceanach, 
piaski pustyń lub safari, 
słońce nad równikiem z rana. 
 
Tyle spraw i miejsc na świecie 
ogarniętych mym pragnieniem, 
lecz największym jest PRZYJACIEL. 
To jest właśnie me marzenie! 

 
                     Jakub Szpręglewski 
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