Komunikat Jury Konkursu #ReportażDziała na projekt społeczny inspirowany reportażem

Jury Konkursu #ReportażDziała w składzie: Alicja Pacewicz (przewodnicząca), Monika Mazur-Rafał
i Aldona Wiśniewska zadecydowało o nagrodzeniu trzech prac:

Miejsce 1: Projekt „Pomaganie poprzez integrację – działania na rzecz młodych cudzoziemców”
Projekt realizowali: Alicja Niemiec, Zuzanna Ogrodowczyk, Kornelia Hałas, Karolina Koczara, Martyna
Marusa, Julia Pelc, Milena Besowska, Barbara Masłowska, Maciej Ząbik i Iga Błońska - uczennice
i uczeń Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego (z oddziałami
gimnazjalnymi) w Warszawie.
Opiekunka projektu: Aniela Januś – psycholog szkolny oraz opiekunka wolontariatu w Technikum
Kinematograficzno-Komputerowym im. Krzysztofa Kieślowskiego (z oddziałami gimnazjalnymi)
w Warszawie.
Jury doceniło podjęcie trudnego tematu i autentyczne spotkanie z Innym, w duchu twórczości
Ryszarda Kapuścińskiego, wbrew obiegowym opiniom, w konfrontacji z własnymi stereotypami
i obawami. Atutem projektu było także zaangażowanie w pomoc społeczności szkolnej.

Miejsce 2: Projekt „Nie ma głuszy w starszej duszy”
Projekt realizowały: Joanna Suppan z LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, Julia Sierańska
z LO nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu oraz Julia Walczak z LO ROE??? we Wrocławiu.
Projekt realizowany samodzielnie.
Jury zaimponowała dojrzałość przemyśleń, wniosków i warsztatu językowego przygotowanej relacji
oraz jej autentyzm: pokazanie własnych uczuć, przeżyć i przemiany. Za ogromną wartość projektu
Jury uznało również fakt, że projekt nie ograniczył się do jednorazowej akcji, a autorki deklarują chęć
kontynuacji działań.

Miejsce 3: Projekt „Helpers”
Projekt realizowały: Katarzyna Bogusz, Patrycja Obiegała, Dorota Jakubowicz i Emilia Tołtyżewska
z Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie.
Opiekunka projektu: Anna Leoniak – nauczycielka jęz. polskiego w Gimnazjum nr 144 im. Szarych
Szeregów w Warszawie (Szkoły Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów w Warszawie).
Jury ujęła autentyczna radość z działania społecznego oraz pomysłowość i opracowanie felietonu
filmowego: od pomysłu, przez scenariusz i realizację, po montaż. Dzięki temu przekaz był zarówno
atrakcyjny, jak skuteczny.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas Dnia Reportażu na Warszawskich Targach
Książki (19 maja 2018 r., godz. 10:15-11:50, sala Londyn A, Stadion Narodowy), która będzie
poprzedzona spotkaniem z finalistą 9. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż
Literacki Markiem Łuszczyną, autorem książki „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”
(wyd. Znak Horyzont).
Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni na cały Dzień Reportażu (Warszawskie Targi Książki, sobota
19 maja, godz. 10:15-19) oraz galę 9. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego w Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN (niedziela, 20 maja o godz. 18).
Wszyscy laureaci konkursu wezmą także udział w warsztatach z profesjonalnej realizacji projektów
z elementami grywalizacji/gamifikacji, prowadzonych przez Leadership Center, które odbędą
się 20 maja w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Oprócz tego realizatorki projektu „Helpers” zostaną zaproszone na wybrane spotkanie z cyklu „Lekcje
z mistrzem reportażu”, organizowane przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, partnera
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki i naszego konkursu.
Dodatkową nagrodą dla realizatorek projektu „Nie ma głuszy w starszej duszy” będzie ufundowanie
weekendowego pobytu w Warszawie (19-20 maja) podczas finału .
Specjalna nagroda dla projektu „Pomaganie przez integrację” to wizyta w pracowni Ryszarda
Kapuścińskiego.
Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za inicjatywę, odwagę działania i włożony wysiłek,
a laureatkom (i laureatowi) oraz opiekunkom nagrodzonych projektów serdecznie gratulujemy!
Dzięki Wam wszystkim świat właśnie stał się odrobinę lepszy.

W imieniu jury
Joanna Zawada
Koordynatorka konkursu

