
Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, 

Poloniści, Opiekunowie Kółek Dziennikarskich, 

w naszej profesji wrzesień to zawsze bardzo pracowity 

miesiąc. Miesiąc nowych wyzwań i planów. Nie inaczej 

jest w X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. 

Ruszamy z szesnastą edycją Ogólnopolskiego Turnieju 

Reportażu im. Wandy Dybalskiej. Chcielibyśmy bardzo 

serdecznie zaprosić Państwa uczniów do wzięcia udziału  

w naszym konkursie.  

Nie jest tajemnicą, że dzięki Internetowi mamy dzisiaj wręcz nieograniczony dostęp do 

informacji. Bez ruszania się sprzed komputera możemy prowadzić konwersacje, udostępniać 

dowolne treści, nawiązywać nowe znajomości. Blogerzy, felietoniści i publicyści wszelkiej 

maści opisali już praktycznie wszystko. I dobrze, i źle. Do każdej informacji bezpardonowa 

przylgnęła opinia. Organizując Turniej Reportażu stawiamy sobie za cel przywrócić 

informacji jej neutralną naturę.  

Jaki naprawdę, nieskażony opiniami i ocenami, jest świat otaczający młodych ludzi? 

Podwórko, klatka schodowa, dzielnica, miasto, problem społeczny. To tam jest prawdziwe 

życie, prawdziwy świat i jego problemy. Ile z tego wiecie? Co Was intryguje? Co zadziwia? 

Co przeraża? Może coś jest zabawne? Wyzwaniem jest odnalezienie odpowiedzi chociaż na 

jedno z tych pytań. Będziemy wdzięczni, jeśli przyłączą się Państwo do nas! Powtarzajmy 

młodszym pokoleniom: Wyjdźcie z domu, poznawajcie, dociekajcie! 

Konkurs kierujemy do wszystkich uczniów, którzy podejmą pracę nad trudną, ale dzięki temu 

satysfakcjonującą formą – reportażem. Nie omieszkamy nagrodzić najlepszych. Zwycięskie 

prace zostaną opublikowane w ogólnopolskiej gazecie. Najlepsi młodzi reportażyści wraz  

z opiekunami spędzą dwa dni we Wrocławiu. Wezmą udział w warsztatach dziennikarskich  

i spotkaniach autorskich. Poznają Wrocław. Nagrody wręczą im najważniejsi Dolnego Śląska: 

prezydent Wrocławia, wojewoda i marszałek województwa, kurator oświaty.  

Organizatorem Turnieju jest Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej 

we Wrocławiu.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy (kontakt@turniejreportazu.pl). Autorką i 

osobą odpowiedzialną za organizację jest Ewa Obara-Grączewska (ewagraczewska@o2.pl). 

Do wiadomości załączamy pełny regulamin tegorocznej edycji oraz formularz zgłoszeniowy. 

Przy okazji rozpoczętego właśnie nowego roku szkolnego życzymy Państwu spełnienia 

aspiracji zawodowych oraz sukcesów Państwa uczniów! 

Do zobaczenia we Wrocławiu, 

organizatorzy XVI Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu                      

im. Wandy Dybalskiej 


