
  

Witamy na rozdaniu nagród
V Turnieju Reportażu



  

I miejsce
Katarzyna Górniak

za reportaż pod tytułem
„Dwieście torebek herbaty”



  



  

„Chciałam być aktorką, potem dentystką, a teraz planuję 
dziennikarstwo bądź psychologię. Wynika to z pewnej mojej 

skłonności... Mianowicie ja uwielbiam obserwować, podglądać i 
podsłuchiwać ludzi." 



  

    Ma dwie miłości: gra na 
gitarze i taniec. „Muzyka, 
rytm, zero myśli, sama 
czysta przyjemność."

„Film i 
książka: tylko 
te, które są 
oryginalne, 
odważne, 
wieloznaczne, 
wierzą w 
inteligencję 
czytelnika, 
widza.”



  

• „Wszystko się wzięło oczywiście z podsłuchiwania. 
Podsłuchiwanie doprowadziło mnie aż do tego 
szpitala. Przesiąknęłam tam szpitalnym zapachem i 
mnóstwem historii. Siedziałam w dyżurce i chłonęłam 
jak gąbeczka. Czułam się jak ryba w wodzie, 
naprawdę, to coś wspaniałego siedzieć i słuchać, po 
prostu słuchać, czasem troszkę podrążyć, żeby 
wyciągnąć z niepamięci jakiś ciekawy epizod.” 



  

II miejsce
Bartłomiej Nowak

za reportaż pod tytułem

„U nas w Polsce tak nie ma - 
czyli rzecz o mimowolnym 

poznawaniu Danii”



  



  

„Swoją przyszłość 
wiążę z zajęciami 
związanymi z 
pisaniem. Może to 
być ultrastresujący, 
ale pasjonujący 
zawód dziennikarza 
albo pisarza.”



  

„Interesuję się szeroko pojętą 
kulturą. Filmy: Inarritu, Kusturica, 
czy Almodovar- mogę oglądać je 
godzinami bez cienia znudzenia. 
Poczytuję nieco młodej prozy 
polskiej chociażby Shutego, 
Masłowską, Sieniewicza.”



  

    „Tekst o Danii 
powstał po 
powrocie z tegoż 
kraju. Byłem 
dodatkowo 
zmobilizowany 
szybkim jego 
napisaniem,bo gonił 
mnie termin 
oddawania prac na 
klasowy konkurs.”



  

III miejsce –Anna Dudziak

za reportaż pod tytułem

„Erotyczny sponsoring”



  



  

    „Moją pasją są 
szachy. Teraz mam 
czwartą kategorię i 
od czasu do czasu 
zdarza mi się 
wyjechać na jakiś 
turniej, ale traktuję 
to raczej jako 
sposób na nudę     
(lubię popatrzeć w 
oczy przegranego 
faceta ).”



  

   „ Moim skrytym 
marzeniem jest kariera w 
show biznesie, na 
estradzie, większość 
powiedziałaby, żebym 
szybko zeszła na ziemię, 
ale przecież za marzenia 
nie karzą. Z drugiej strony 
chciałabym studiować 
medycynę. Dlaczego? 
Może, dlatego, że jest to 
megawyzwanie?”



  

    „Chciałam napisać

     o czymś 
kontrowersyjnym,         
o czymś sprzecznym     
z moralnością 
człowieka. Dużo mówi 
się o narkotykach, 
alkoholu, papierosach,  
a o tym nie, chociaż to 
poważny problem.”



  

III miejsce-Paweł Dyngosz

za reportaż pod tytułem

„300 km na zegarach, mknie 
biała strzała”



  



  

    „Interesuję się: informatyką, ekonomią, 
gospodarką, polityką i ostatnio muzyką klasyczną.

    Moje pasje to: książki i Gazeta Wyborcza.”



  

   „Moim pomysłem na życie jest praca na Zachodzie 
(USA, Anglia, Australia) jako informatyk.”

    „Na razie nie mam sprecyzowanych marzeń. 
Wiem, że chcę studiować w Irlandii.”



  

    „Mój tekst powstał raczej typowo. 
Szukałem jakiegoś tematu, który 
mógłby być o czymś, bo wiadomo, że 
ocena z polaka by się przydała. A że 
znam kilka osób, które zabawiają się 
jakimiś rozsypującymi się autkami, 
napisałem o tym.”
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