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IV edycja Konkursu dla mediów Platynowe
Megawaty pod patronatem Prezesa URE -
rozstrzygnięta
24 maja br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu dla
mediów „Platynowe Megawaty”. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa
Zarządu Towarowej Giełdy Energii - Piotra Zawistowskiego, Wiceministra,
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Grzegorza Tobiszowskiego oraz Prezesa
URE Macieja Bando. Prezes URE witając uczestników spotkania zaznaczył, że
kontekst konkursu ma nieco szerszy wymiar, niż tylko energetyczny: „Informacyjna
i edukacyjna rola wolnych mediów w budowaniu demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego jest nie do przecenienia”.

Na Konkurs wpłynęła rekordowa liczba publikacji, zostało zgłoszonych aż 51 materiałów
prasowych. Na szczególną uwagę zasługują te, które zostały nadesłane przez nowe osoby,
koncentrujące się w swojej pracy na trudnych tematach energetycznych.

Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów
Konkursu, z wnikliwością oceniła prace 20 dziennikarzy pod względem m.in. wartości
informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi czy walorów
publicystyczno-edukacyjnych.

Jury uhonorowało dziennikarzy, którzy poprzez swoje publikację edukują społeczeństwo w
zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i
praw majątkowych.

Laureatami IV edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty” zostali:

Aneta Wieczerzak - Krusińska, Rzeczpospolita - Dziennikarz Roku 2017 oraz za
najlepszy materiał prasowy o rynku energii elektrycznej w roku 2017

Justyna Piszczatowska z redakcji WysokieNapiecie.pl - za najlepszy materiał prasowy
o rynku gazu w roku 2017

Piotr Pająk z portalu Gram w Zielone - za najlepszy materiał prasowy o rynku praw
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majątkowych w roku 2017.

Wojciech Krzyczkowski, WysokieNapiecie.pl (obecnie PAP) - wyróżnienie specjalne
Kapituły Konkursu

Konkurs organizowany przez TGE od 2014 r. stanowi zwieńczenie całorocznej pracy
dziennikarzy, którzy konsekwentnie i rzetelnie edukują społeczeństwo w zakresie
funkcjonowania sektora energetycznego, w zakresie rynków energii elektrycznej, gazu
ziemnego oraz praw majątkowych. W Kapitule Konkursu zasiadają przedstawiciele
instytucji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach:
Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Izba
Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Patronat Honorowy nad plebiscytem, podobnie jak w
ubiegłych latach, objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
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