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Miłośnicy sportu, obecność obowiązkowa! Rusza I Festiwal
Reportażu Sportowego „Patyk”
Pokazy reportaży, dyskusje z autorami, pokazy specjalne filmów i spotkania z gośćmi specjalnymi
- Sławomirem Szmalem i Antonim Piechniczkiem - to wszystko czeka na chętnych uczestniczenia
w I Festiwalu Reportażu Sportowego „Patyk”. Festiwal w Opolu rozpocznie się w najbliższy
czwartek (12.09) i potrwa do soboty (14.09). Udział jest bezpłatny.
<p>W konkursie głównym bierze udział 20 reportaży. Widzowie będą mieli dwie okazje
obejrzenia każdego z reportaży na bezpłatnych projekcjach konkursowych. Będą mogli też oddać
swój głos najlepszy reportaż. Równolegle będzie pracować kapituła, która zdecyduje o pierwszych
3 miejscach i przyzna wyróżnienia.</p> <p><br /> Projekcje rozpoczną się <span
style="font-weight: bold;">w czwartek</span> (12.09) od godz. 9:00 do 17:30 w Kinie „Helios”.
Po projekcjach o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu rozpocznie się otwarte
spotkanie z piłkarzem ręcznym Sławomirem Szmalem. O 19:00 wydarzenie będzie kontynuowane
w kinie Helios, gdzie rozpoczną się pokazy specjalne – zaprezentowany zostanie cykl reportaży
sportowych PZPN Grassroots „Piłka dla wszystkich” oraz film „100 lat polskiego sportu”.<br />
<br /> </p> <p> </p> <p>Pokazy reportaży konkursowych będą kontynuowane <span
style="font-weight: bold;">w piątek</span> (13.09). Tego dnia projekcje odbywać się będą w
Studenckim Centrum Kultury w Opolu od godz. 9:00 do 12:15 i od 12:45 do 17:00. Między godz.
12:15 a 12:45 oraz między 17:00 a 17:30 zaplanowano panel dyskusyjny z autorami reportaży. Z
kolei o 19:00 rozpocznie się pokaz specjalny filmu „Historia koszykarskich mistrzostwa świata
FIBA”. </p> <p> </p> <p><br /> Gościem specjalnym tego dnia będzie legendarny trener
Antoni Piechniczek. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Opolu. </p> <p> </p> <p><br /> Laureatów festiwalu poznamy podczas gali, która odbędzie
się w sobotę (14.09) w Studenckim Centrum Kultury w Opolu. Początek o godz. 19:00. Na galę
obowiązują zaproszenia. W ręce laureatów trafią statuetki wykonane w pracowni Mariana
Molendy. Przypominają wyglądem patyki. „Patyk” to był boiskowy pseudonim Tomasza Drąga,
piłkarza i zawodowego strażaka, który zmarł nagle, podczas meczu, w marcu 2016 roku.
Równoległą ideą festiwalu jest upamiętnienie sportowca.</p> <p> </p> <p><br />
Organizatorami wydarzenia są TVP3 Opole i Fundacja Orły Sportu. Radio Opole jest patronem
medialnym I Festiwalu Reportażu Sportowego „Patyk”.<img class="image borderefx1 fit"
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