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Jest co wspominać. 

 
Był wrzesień 2001 r.  W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Stargardzie Szczec. na osiedlu Zachód rozpoczęła działalność klasa IV teatralno-
dziennikarska. Tworzyła ją grupa 24 osób pod kierunkiem wychowawczyni Bożeny 
Ciborowskiej - Lipko. Najpierw czwartoklasi ści próbowali swoich sił jako aktorzy i pracowali 
nad spektaklem „O przewrotnej małpce”. W listopadzie 2001 r. przygotowali pierwszy numer 
gazetki o nazwie „Sztubak”. Dziś trudno powiedzieć, dlaczego klasowy miesięcznik tak został 

nazwany. Tytułu szukano bardzo długo, a każdy miał inny pomysł. Wreszcie stanęło na „sztubaku”, dawnej nazwie ucznia.  
 
Czternaście lat z życia gazetki przyniosło wiele 

ciekawych zdarzeń: współpracę z „Kurierem Szczecińskim” 
i lokalnymi czasopismami, wyjazdy na warsztaty 
dziennikarskie, organizację pięciu Powiatowych 
Warsztatów Dziennikarskich, spotkania z ciekawymi 
ludźmi np. z kabaretem „Łowcy.B” i „Kabaretem 
Moralnego Niepokoju”, ze szczecińskimi aktorami: Iwon ą 
Faj i Adamem Kuzyczem - Berezowskim a także z 
pisarzami Arturem Baniewiczem i Markiem Majem.  
Był też wywiad z modelką, ze strażnikiem leśnym, wiele 
spotkań z przedstawicielami władz samorządowych i 
instytucji przy realizacji ró żnych tematów. 
 
 
 
 

Przedstawiciele pierwszej redakcji „SZTUBAKA” (2001-2004)  
Praca redakcji to nie tylko wydawanie gazetki.  Młodzi dziennikarze inicjowali także 

różne akcje o charakterze ogólnospołecznym np. Dzień Białej Bransoletki, Powiatowe Spotkania 
Teatralne „Złota Czara” oraz okolicznościowe imprezy prozdrowotne, ekologiczne czy 
kulturalne. Ponieważ redakcję tworzy klasa teatralno-dziennikarska, działania prasowe to tylko 
część uczniowskiej aktywności. Te 14 lat przyniosło kilkadziesiąt premier spektakli i tyleż 
wyjazdów do teatrów. Zaowocowało także wieloma nagrodami w konkursach teatralnych, 
dziennikarskich, polonistycznych czy recytatorskich. Na polu dziennikarskim „Sztubak” może 
pochwalić się dwukrotnym zdobyciem tytułu „Szkolny Pulitzer” w w ojewódzkim konkursie: w 

2005 i 2009 r. 
jako najlepsza 
gazetka w kate-
gorii szkół pod-
stawowych. 
Od 2001r. reda-
kcje zmieniały 
się pięciokrotnie. 
Obecnymi mło-
dymi dziennika-
rzami są ucznio-
wie z piątej edy-
cji programu 
(lata: 2013 - 
2016). Zespół 
redakcyjny 
zawsze tworzy 
cała klasa, bo 
każdy ma coś  
do powiedzenia.  
Przez te 14 lat 
„Sztubak” pisał 
o sprawach 
związanych z 

życiem klasy, osiedla Zachód, Stargardu. Dzisiaj może z dumą powiedzieć, że na swoich szpaltach zawarł kawałek 
współczesnej historii, wrażenia  i odczucia ponad stu dwudziestu swoich młodych redaktorów.   
 
Na zdjęciu: Obecna redakcja  (2013-2016) 



rok 2008- III Warsztaty  

      
                                                         Jedną z form działalności „SZTUBAKA” jest organizacja Powiatowych Warsztatów 

Dziennikarskich, przygotowywanych zwykle co 2 – 3 lata. Na 
spotkania zapraszane są redakcje gazetek uczniowskich, które 
wspólnie z profesjonalnymi dziennikarzami wydają okoliczno-
ściową gazetkę i dzielą się swoim doświadczeniem w redago-
waniu szkolnych pisemek. 

Pierwsze warsztaty pod hasłem „SZKOŁA W SERCU 
OSIEDLA”  odbyły si ę 22 listopada 2002 r. Drugim, zorgani-
zowanym w 2005 r. przyświecało hasło ”RÓŻNI, A JEDNAK 
TACY SAMI - INTEGRACJA”. 

Na III Warsztatach ( 2008 r.) realizowana była tema-
tyka: CO TO ZNACZY „ZDROWA SZKOŁA”? 

 

Szczególnie owocny dla redakcji był rok 2009, kiedy w 
naszej szkole „Kurier Szczeciński” zorganizował Galę „Szkolnego 
Pulitzera”, czyli rozstrzygnięcie całorocznego wojewódzkiego 
konkursu dziennikarskiego. Połączyliśmy ją z IV Warsztatami 
Dziennikarskimi pod hasłem „SZKOŁA NAJLEPSZA POD 
SŁOŃCEM”. Podczas gali „Sztubak” otrzymał nagrodę główną  w 
konkursie- tytuł „Szkolnego Pulitzera”.  

Na piąte warsztaty w 2011 r. połączone z jubile-
uszem dziesięciolecia „Sztubaka” zaprosiliśmy nie tylko 
redakcje uczniowskie z naszego powiatu, ale i innych 
młodych redaktorów z województwa zachodniopomorskie-
go. Gościliśmy dziennikarzy ze szkół z Dobrzan, Choszczna, 
Radowa Małego, Węgorzyna, Kobylanki, Reska i Stargar-
du. Warsztatom przyświecało hasło: „DZIENNIKARZ Z 
PASJĄ”.   

 

 

Przed „Sztubakiem” kolejne wyzwanie - organizacja 
VI Warsztatów Dziennikarskich. Przygotowujemy je wspól-
nie z Muzeum w Stargardzie i Urzędem Miasta.  Nasze 
zaproszenie przyjęły redakcje z Reska, Dobrzan, Węgorzyna, 
Klinisk Wielkich, Strachocina i Stargardu.  Bardzo się 
cieszymy, że swój udział zapowiedzieli profesjonalni 

dziennikarze m.in. z „Kuriera Szczecińskiego”, „Głosu Szczecińskiego”, „Dziennika Stargardzkiego”, „Radia Stargard”. 
Spotkamy się wszyscy 29 kwietnia. Tegoroczne motto brzmi: „MIĘDZY NOWOCZESNOŚCIĄ A HISTORI Ą I 
TRADYCJĄ”.   

         II Warsztaty - 2005 r. 

   rok 2011 

V Warsztaty- 2011 r. 


