Warszawa 20.11.2017
Konkurs „Dziennikarze dla Klimatu – edycja 2017”
Konkurs powstał z inicjatywy i w ścisłej kooperacji z Ambasadą Niemieckiej
Republiki Federalnej w Warszawie i Klubem Publicystów Ochrony Środowiska
EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Dziennikarską Agencją
Wydawniczą Maxpress.
Organizator konkursu: Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
Na konkurs wpłynęło 140 prac.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Prof. Maciej Nowicki (przewodniczący jury)
Red. Krystyna Forowicz (sekretarz konkursu)
Dr Andrzej Kassenberg
Red. Elżbieta Strucka
Po wnikliwej dyskusji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić
i wyróżnić prace następujących uczestników:
Pierwsze miejsce
red. Joanna Tryniszewska i red. Joanna Klimowska-Kronic
za 8-odcinkowy cykl programów „Podmuch energii” zrealizowany dla TVP 1
Drugie miejsce
red. Bartłomiej Derski – www.WysokieNapiecie.pl
za art. „Na węglu świat się nie kończy. Zwłaszcza na Śląsku”
Trzecie miejsce
red. Tomasz Rożek – „Gość Niedzielny”
za artykuł „Bakterie z zaświatów”
Nagroda specjalna w kategorii „Czysta energia dla Polski”
Red. Justyna Kamińska – Wspólnota
za artykuł „Termomodernizacja. Dlaczego się opłaca?”
Wyróżnienia:
red. Karolina Baca-Pogorzelska – „Dziennik Gazeta Prawna” za cykl artykułów:

„Ile wynosi ukryty rachunek za węgiel”,
„Auto zatankujesz w domu, wiatraku lub biogazowni”,
„Powiało zieloną przyszłością”,
„Dotowanie czarnego złota”,
„Klimat może nam nie sprzyjać”
red. Mariusz Karwowski – Forum Akademickie
za artykuł „Recykling… dwutlenku węgla”
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Konkursowa podjęła decyzję o
wprowadzeniu nowej formuły nagrody do obecnej edycji Konkursu i do
regulaminu, który będzie obowiązywał w następnym roku. I tak, w związku z
corocznym udziałem w konkursie niektórych dziennikarzy, których prace
odznaczają się wysokim poziomem pod względem treści, formy i wysokich
walorów edukacyjnych Komisja Konkursowa rekomenduje ustanowienie
Nagrody Honorowej dla tych wybitnych dziennikarzy za całokształt ich
działalności na rzecz ochrony klimatu. Jurorzy pod przewodnictwem prof.
Macieja Nowickiego postanowili podjąć starania, żeby jeszcze w tym roku taka
nagroda została przyznana zespołowi dr. Marcina Popkiewicza za artykuły
zamieszczane na portalu naukaoklimacie.pl, red. Ewie Podolskiej – Radio TOK
FM, red. Tomaszowi Ulanowskiemu – „Gazeta Wyborcza”.
Także, w związku z przypadkami nadsyłania zbyt wielu prac konkursowych od
jednego autora, jury proponuje ograniczenie ich liczby maksymalnie do
3materiałów. Zmianę tę zamierza wprowadzić do Regulaminu Konkursu w
przyszłym roku.

