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Po raz 25. przyznano Nagrody Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 21 marca 2018
Autorzy najlepszych prac w polskiej prasie, radiu, telewizji i
Internecie zostali uhonorowani podczas uroczystej gali w
siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie.
Nagrodę im. Janusza Kurtyki – przyznaną Agnieszce
Czyżewskiej-Jacquemet za najlepszą publikację o tematyce
historycznej – wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek
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Agnieszka Czyżewska-Jacquemet otrzymała Nagrodę im. Janusza Kurtyki za audycję
radiową „Na kłopoty Dulęba” – Polskie Radio Lublin.

– Dobrze, że jest ta nagroda. To już 8 lat, jak nie ma Janusza Kurtyki. Pamiętamy i cały czas
nam go brakuje. Wierzę, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie pozwoli umrzeć
rzetelnemu dziennikarstwu i pomoże Instytutowi Pamięci Narodowej opowiedzieć o
ważnych rocznicach, które są przed nami – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas
wręczania nagrody.

Wyróżnienia w tej kategorii przyznane zostały: Michałowi Muzyczukowi i Mikołajowi
Nowosadowi za film „Sławik. Krótki film o człowieczeństwie” oraz  Alicji Grembowicz za
audycję „Arystokrata” – Polskie Radio 1.

W pozostałych kategoriach nagrody są przyznawane za publikacje na temat: bieżących
wydarzeń na świecie, problemów społecznych, współczesnej cywilizacji i kultury, ekonomii i
sportu. Nagrody otrzymują zarówno dziennikarze mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych.
Udział w konkursie mogą brać też młodzi adepci dziennikarstwa (do 30. roku życia),
fotoreporterzy oraz fotografowie.

Specjalną nagrodę – Laur SDP, który jest wyrazem najwyższego uznania dla dokonań
zawodowych, najwyższej klasy profesjonalizmu otrzymał ks. Marek Gancarczyk, były
redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”.

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na
świecie otrzymał Witold Repetowicz, Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na
temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy – Dagmara Drazga,
zaś Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne – Tomasz
Patora.

Nagrodę im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych przyznano redakcji BB z
Bielska Białej.

Laureatką Nagrody im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej jest
Joanna Sikora, laureatem Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego za dokonania dziennikarskie
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dla dziennikarzy do 30 roku życia – Mateusz Teska, a Nagrodę im. Kazimierza
Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej otrzymał Dariusz Jaroń.

Nagrodę im. Erazma Ciołka za fotografię prasową przyznanoTadeuszowi Koniarzowi.

„Konkurs o Nagrody SDP promuje najlepsze niezależne dziennikarstwo i fotografię prasową.
Nagradzane są nie osobowości dziennikarskie, lecz konkretne prace, dając tym samym wzorce
dobrej publicystyki – prace oryginalne, nowatorskie, wiarygodne, z dobrze udokumentowanymi
źródłami, o wybitnych walorach dydaktycznych i estetycznych, wyróżniającym się warsztacie
dziennikarskim” – czytamy na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

To już 25. edycja konkursu SDP, którego partnerem jest Instytut Pamięci Narodowej.

Więcej o konkursie na stronie SDP
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