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Opole: Rusza pierwszy Festiwal Reportażu Sportowego
"Patyk"
Projekcje reportaży konkursowych, pokazy filmów tematycznych, panele dyskusyjne, spotkanie ze
Sławomirem Szmalem, czy Antonim Piechniczkiem - m.in. te elementy składają się na zbliżający
się pierwszy Festiwal Reportażu Sportowego 'Patyk' w stolicy regionu.
- Zamysł stworzenia takiego festiwalu kiełkował w mojej głowie już od trzech lat - mówi Mateusz
Magdziarz, dyrektor TVP3 OPOLE, które jest organizatorem wydarzenia. - Projekt, który
wykiełkował w telewizji, którego przygotowaniem zajmuje się zespół telewizji, ale we współpracy z
Fundacją Orły Sportu. W ostatnich latach zwiększyła nam się produkcja reportażu w ośrodku,
zaczęły się w związku z tym jakieś nagrody i nominacje. W tych dużych konkursach często
reportaż sportowy troszeczkę się gubił. Do konkursu festiwalowego dostaliśmy ponad 30
zgłoszeń, z czego do głównego konkursu w ramach preselekcji, zakwalifikowanych zostało 20
reportaży. Sport jest dziedziną bardzo szeroką i wrażliwą na elementy artystyczne, w tym
przypadku na twórców wideo.
Reportaże na projekcję konkursową przygotowali także pracownicy TVP3 OPOLE, m.in. Iwona
Tokarska, Adam Wołek, czy Jakub Trzaska.
- Często te reportaże to taki chronologiczny układ wielu zdarzeń w życiu np. sportowca, albo jego
otoczenia, na co składa się finalnie dany wynik. Mamy takie reportaże, sklasyfikowałem je jako
"reportaże sukcesu", które pokazują w dosyć przystępny sposób, jak wygląda droga do sukcesu,
ale są też reportaże, które pokazują, jak wygląda walka z przeciwnościami losu, niekoniecznie ze
szczęśliwym zakończeniem. Dzięki takim reportażom można lepiej zrozumieć w ogóle lepiej świat
sportu i samych sportowców - dodaje Magdziarz.
Festiwal "Patyk" rusza już jutro (12.09) i potrwa do piątku (13.09).
Projekcje reportaży konkursowych pierwszego dnia będą miały miejsce w sali nr 3 kina Helios w
Opolu, a drugiego w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury. Natomiast spotkania ze
Sławomirem Szmalem, czy Antonim Piechniczkiem odbywać się będą w opolskiej Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Warto zaznaczyć, że wstęp na wszystkie pokazy konkursowe i specjalne jest darmowy. Więcej
informacji na stronie www.festiwalpatyk.pl. Dodajmy, że Radio Opole objęło to wydarzenie
patronatem medialnym.

