
W dniach 28. 06. - 10. 07. 2010 r. w Siennicy Ró anej odby a si  druga edycja

Wakacyjnej Akademii Reporta u im. Ryszarda Kapu ci skiego. Zrzesza a ona g ównie

studentów Uniwersytetu Marii Curie Sk odowskiej w Lublinie, a w drugiej kolejno ci

uchaczy z innych uczelni oraz licealistów z ca ego kraju. Dzi ki sukcesowi w konkursie

Historii Mówionej - Opowiem ci moj  histori  zorganizowanym przez Wydzia

Humanistyczny UMCS mia my okazj  wzi  udzia  w Akademii. G ównym organizatorem

i jej opiekunem naukowym jest Wydzia  Politologii UMCS we wspó pracy z Wydzia em

Humanistycznym. Pomys odawc  i szefem  Akademii Reporta u jest red. Franciszek

Pi tkowski, który przez ca y czas trwania Akademii czuwa  nad uczestnikami i przebiegiem

zaj , a tak e wspiera  nas i uczy . W nie jemu nale  si  najwi ksze podzi kowania. Tytu

Honorowego Rektora Akademii przyj a dr Alicja Kapu ci ska. Towarzyszy a jej córka Rene

Maisner. Akademi  Reporta u swym honorowym patronatem obj  Marsza ek Województwa

Lubelskiego, dr Krzysztof Grabczuk.

Akademia Reporta u to spotkanie ludzi pragn cych zwi za  swoj  przysz

z dziennikarstwem, a konkretniej z jedn  jego dziedzin - reporta em.

Podczas trwania Akademii Reporta u odbywa y si  wyk ady i warsztaty z jednymi

z najlepszych reporta ystów w Polsce, m.in.: Wojciechem Jagielskim (nazywanym nast pc

Ryszarda Kapu ci skiego), Ma gorzat  Szejnert (pierwsz  dam  polskiego reporta u),

Markiem Millerem (wyk adowc  Uniwersytetu Warszawskiego), Miros awem Ikonowiczem

(korespondentem wojennym) czy Goffredo Fofi (w oskim, wybitnym intelektualist , eseist ).

Mia my równie  okazj  wys ucha  wyk adów prof. Dariusza Chemperka (autora naszego

podr cznika do j zyka polskiego), Jerzego Durczaka, Paw a Nowaka, Jana Pleszczy skiego,

Iwony Hofman, Zygmunta Zi tka, Krzysztofa St pnika, Gra yny Lutos awskiej i Wojciecha

Gie skiego.

Akademia Reporta u to nie tylko reporta  prasowy, ale tak e radiowy i telewizyjny.

Mia my okazj  wys ucha  efektów pracy Moniki Hemperek i Katarzyny Michalak,

dziennikarek Radia Lublin, które podczas warsztatów umo liwi y nam monta  w asnego

reporta u na profesjonalnym sprz cie dziennikarskim. Pod koniec pobytu w Siennicy Ró anej

mia  miejsce Dzie  Reporta u Telewizyjnego, w czasie którego re yserzy Adam Kulik i Piotr

Za uski prezentowali nam filmy w asnego autorstwa, prowadz c potem pogadanki ze

uchaczami o obejrzanych produkcjach.



Akademia Reporta u to równie  po czenie dziennikarstwa z teatrem, dlatego  mia my

okazj  obejrze  monodram Jolanty Olszewskiej (Warszawski Teatr Dramatyczny) wg

Cesarza Ryszarda Kapu ci skiego a tak e spektakle: Do piachu Tadeusza Ró ewicza

i Ferdydurke Witolda Gombrowicza w wykonaniu Teatru Provisorium i Kompanii Teatr.

Wys ucha my równie  wyk adu Janusza Opry skiego re ysera tych e przedstawie .

Akademia Reporta u to przede wszystkim warsztaty pisarskie z podzia em na grupy

studentów i licealistów prowadzone przez Franciszka Pi tkowskiego (liceali ci) oraz Marka

Millera i Ew  Czerwi sk  (studenci). Dzi ki wymienionym profesjonalistom zapozna my

si  z histori  reporta u, mia my okazj  napisa  prace pod kierownictwem Franciszka

Pi tkowskiego, który podda  je dok adnej analizie podczas indywidualnych konsultacji. Czas

w Siennicy Ró anej zajmowa o nam równie  dokumentowanie przydzielonych nam tematów,

by stworzy  w asny reporta , który zostanie zamieszczony w publikacji towarzysz cej

Akademii (ARRKA - od Akademii Reporta u im. Ryszarda Kapu ci skiego).

 Akademia Reporta u to nie tylko zdobywanie wiedzy ksi kowej. To przede wszystkim

spotkanie z niezwykle interesuj cymi, ambitnymi i pe nymi pasji lud mi. Wieczorne

rozmowy z nimi i wspólne sp dzanie czasu ubogaci o nas i poszerzy o nasze horyzonty. Ich

determinacja i ciekawo wiata zainspirowa a nas do podejmowania wyzwa  i tworzenia

asnych tekstów. Jeste my niewymownie szcz liwe, e mog my wzi  udzia

w Akademii. Otworzy a nam ona wiele drzwi, które do tej pory by y dla nas zamkni te.

Diana Byra, Martyna Szeniak z klasy II h


