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Konkurs „Bądź bezpieczny w sieci” rozstrzygnięty! 

Jury wyłoniło zwycięzców konkursu „Bądź bezpieczny w sieci” organizowanego przez Fundację 

Orange i Junior Media, kierowanego do redakcji gazetek szkolnych. Młodzi dziennikarze za 

pomocą ankiet zbadali, czy ich koledzy są bezpiecznymi internautami, a potem przygotowali 

specjalne numery gazetek o odpowiedzialnym i świadomym korzystaniu z Sieci. Eksperckim 

wsparciem służyli im wolontariusze Fundacji Orange. Na konkurs wpłynęło blisko 100 

znakomitych prac.  

 

Redaktorzy, korzystając z różnorodnych form dziennikarskich, poruszyli wiele aktualnych tematów 

związanych z zagrożeniami w Internecie i podpowiedzieli, jak się przed nimi chronić. W przygotowaniu 

gazetek wspierało ich 27 ekspertów – wolontariuszy Fundacji Orange. Młodzi dziennikarze 

organizowali spotkania z ekspertami w szkołach, wideokonferencje, kontaktowali się z nimi 

telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Okiem wolontariusza  

 

Gazetki nadesłane na konkurs i relacje wolontariuszy Fundacji Orange, którzy pomagali młodym 

dziennikarzom to najlepsze dowody na to, że autorzy  poważnie podeszli do dziennikarskiego zadania: 

- Byli świetnie przygotowani, widać, że dobrze znają zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. 

Do odpowiedzi na niektóre pytania musiałem się naprawdę solidnie przygotować. Brawa należą się też 

nauczycielom, którzy dzielnie wspierali młodych dziennikarzy i zorganizowali np. konsultacje w formie 

wideokonferencji na Skypie, podczas których dyskutowaliśmy o najtrudniejszych wyzwaniach związanych 

ze świadomym korzystaniem z netu – podsumowuje Marek Drapikowski, który pomagał młodym 

redakcjom. - Jestem pełen podziwu dla redaktorów, nie tylko ze względu na ich pasję dziennikarską. To, 

co najbardziej mnie zaskoczyło, to twórcze podejście młodych ludzi do tematów, które poruszali. 

Krytycznie podchodzili do materiałów źródłowych, formułowali własne opinie i potrafili bronić swojego 

zdania, używając mocnych argumentów. Praca z tak dojrzałymi i świadomymi młodymi ludźmi dała mi 

naprawdę dużo satysfakcji – dodaje Tomasz Frankowicz.  Ważne było dla mnie, że moja współpraca z 

dziennikarzami miała charakter edukacyjny. Wielu młodych ludzi trafnie definiuje zagrożenia, które 

mogą napotkać w Internecie, ale nie zawsze wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Czasem też po prostu nie 

zdają sobie sprawy z konsekwencji nieostrożnego korzystania np. z serwisów 

społecznościowych.   Reasumując, chociaż dzieci i młodzież biegle posługują się nowymi mediami i 

Internetem, to wciąż potrzebują wsparcia dorosłych, by robić to bezpiecznie – podsumowuje Wiktor 

Mardini.  

 

Nagrody główne (urządzenia wielofunkcyjne) otrzymują redakcje :  

Głos Siódemki     - Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile 

Lider - Gimnazjum w Zespole Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu 

EZN Underground    - Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu (EZN) 

 

Jury wyróżniło również trzech najlepszych autorów: 
Amelia Mejer (z Głosu siódemki) 

Natalia Hedesz (z Lidera) 

Hubert Kotarski (z EZN Underground) 

      

 


