
Konkurs na reportaż „Lubelszczyzna – region inspiracji” 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina i regionu 

 

Jesteś ciekawy świata i lubisz słuchać inspirujących historii?  

Nie wydajesz pochopnych ocen i szukasz „drugiej strony medalu”?  

A może potrafisz dostrzegać niezwykłość w codziennych wydarzeniach?  

Jeśli mieszkasz na Lubelszczyźnie, jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i 

chcesz wyrazić swój nieszablonowy sposób patrzenia na rzeczywistość w formie 

reportażu, weź udział w naszym konkursie.  

Liczy się Twój pomysł na reportaż. Możesz wybrać tradycyjną formę pisaną, 

przygotować reportaż radiowy lub filmowy.  

 

Pracownia Badań nad Reportażem przy Zakładzie Komunikacji Społecznej 

Wydziału Politologii UMCS zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 

udziału w konkursie na reportaż opowiadający o Lubelszczyźnie. Nasz region 

przechodzi, tak jak reszta kraju, nieustające przemiany: gospodarcze, społeczne, 

kulturalne i kulturowe, mentalne i obyczajowe. Jak odnajdują się w nich jego 

mieszkańcy, w co i komu wierzą, co wypełnia ich dni, jak postrzegają 

otaczającą ich rzeczywistość i swoje w niej miejsce, dlaczego tu żyją i co ich 

inspiruje, boli, uszczęśliwia, zastanawia? 

 

Reportaż to gatunek niezwykle pojemny i wielopostaciowy, pozwalający twórcy 

na wejście w głąb znaczeń, spotkanie z człowiekiem bez pośpiechu i 

powierzchowności, szukanie kluczy do zdarzeń. To także gatunek, który ma w 

Polsce świetną tradycję i swoistą „polską szkołę reportażu” jako 

międzynarodową markę. Jak mawiał Ryszard Kapuściński, żeby uprawiać 

reportaż, trzeba być dobrym człowiekiem – wierzymy, że są tacy w naszym 

regionie, którym nie brakuje wrażliwości i empatii, którzy potrafią słuchać i są 

otwarci na świat wokół nich. Zapraszamy do udziału w konkursie! 



Postanowienia ogólne: 

1. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę. 

2. Praca powinna zawierać podpis autora, nazwę i adres szkoły oraz klasę i 

być opatrzona tytułem. 

3. Nie przyjmujemy prac, które wcześniej były publikowane, nagradzane lub 

wysyłane na inne konkursy. 

4. Przesłane prace nie będą odsyłane. 

5. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym 

laptop za zajęcie pierwszego miejsca. 

6. Możliwe formy: 

- reportaż pisany (do 30.000 znaków) 

- reportaż dźwiękowy (do 15 minut trwania) 

- reportaż audiowizualny (do 10 minut trwania) 

 

Przebieg konkursu: 

Etap I szkolny – wybór trzech najlepszych dokonań z danej szkoły przez 

komisje wewnątrzszkolne (do 15 listopada 2016 roku) 

Etap II – przysłanie zatytułowanych wybranych prac na adres: Pracownia Badań 

nad Reportażem, pl. Litewski 3 pok. 215, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs 

na reportaż” (do 30 listopada 2016 roku); prace pisemne w formie wydruków, 

prace dźwiękowe i audiowizualne w postaci nagrań na płycie CD/DVD w 

plikach możliwych do odtworzenia przez oprogramowanie Microsoft 

Etap III – rozstrzygnięcie konkursu: Finał – prezentacja/pokaz nagrodzonych 

reportaży i wręczenie nagród laureatom. 

 

Kapituła konkursu: 

red. Katarzyna Michalak – szefowa Redakcji Reportażu Polskiego Radia Lublin, dwukrotna 

laureatka radiowych Oscarów, najbardziej prestiżowej nagrody w świecie radiowego 

reportażu Prix Italia (2006, 2009) oraz między innymi: najważniejszej nagrody przyznawanej 

przez Polskie Radio, czyli Złotego Mikrofonu (2015), Nagrody Stypendialnej im. Jacka 

Stwory ("Mijając Ewę"), Nagrody Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka ("Eden za wąską rzeką"), Nagrody im. Witolda Zadrowskiego ("Zobaczyć 



wszystko, dojść wszędzie"), Melchiora dla Radiowego Reportażysty Roku, Prix Europa 

("Chłopcy z Wygnanki" - współautor Monika Hemperek). 

dr hab. Magdalena Piechota – kierownik Pracowni Badań nad Reportażem, adiunkt w 

Zakładzie Komunikacji Społecznej UMCS, autorka licznych opracowań poświęconych 

reportażowi dawnemu i współczesnemu 

dr hab. Grażyna Stachyra – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i członek 

Pracowni Badań nad Reportażem, wiceprzewodnicząca Radio Research Section w European 

Communication Research and Education Association 

dr Elżbieta Pawlak-Hejno – asystent w Zakładzie Komunikacji Społecznej i członek 

Pracowni Badań nad Reportażem 

 

Pełny regulamin Konkursu zostanie przesłany wszystkim zainteresowanym 

po zgłoszeniu takiej woli na adres: 

magdapiechota@wp.pl 

elzpawlak@gmail.com 
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