
Statuetki Kryształowe Pióra rozdane! Znamy laureatów 
ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy 
 

13. edycja ogólnopolskiego Konkursu dla dziennikarzy Kryształowe Pióra została rozstrzygnięta. W 
tym roku pierwszą nagrodę oraz statuetkę Kryształowego Pióra otrzymało 8 dziennikarzy w 
czterech kategoriach. 

W kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” najwyższe uznanie jury oraz I nagrodę 
otrzymały Redaktor Katarzyna Bosacka za materiał opublikowany telewizji TVN Style pt.: Co nas truje: 
Cukier oraz Redaktor Ewa Tomkowska z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Nawet mi nie powiedzieli, że 
choruję, a dla mnie mówienie o cukrzycy stało się misją. 

W kategorii "Depresja - przełamać tabu" najwyższe uznanie jury oraz I miejsce zdobył Redaktor 
Wojciech Królikowski z telewizji TVP3 Katowice za materiał pt.: Usłyszcie nas! 

Laureatami I nagrody w kategorii "Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" został Redaktor 
Michał Dobrołowicz z radia RMF FM za materiał pt.: Rak piersi nie boli. Jakie są objawy nowotworu?, 
Redaktor Bartosz Rumieńczyk z portalu onet.pl za artykuł pt.: Chłopaki z jajami oraz Redaktor Ewa 
Wołkanowska-Kołodziej z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Niewidzialne. 

Laureatami I nagrody w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" została Redaktor Katarzyna 
Bosacka za materiał opublikowany telewizji TVN Style pt.: Co nas truje: Sól oraz Redaktor Ewa 
Podolska z radia TOK FM za audycję radiową pt.: Przewodnik TOK FM Na Zdrowie. 

Jury przyznało także 15 wyróżnień. 

Uroczystsze ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca 2019 roku w 
warszawskim Hotelu Bristol.  

- Wszystkim serdecznie gratulujemy!  

 

Jury wyróżniło: 

 

W kategorii  Cukrzyca 

• Redaktor Ewę Podolską z radia TOK FM za audycję pt.: ABC Cukrzycy. Cukrzyca, a ciąża 

• Redaktor Katarzynę Pinkosz z portalu diabetologiawpolsce.pl za artykuł pt.: Jak okulista z 
diabetologiem 

• Redaktor Małgorzatę Kaferską-Łysek z Rzeczpospolitej za artykuł pt.: Warto się odchudzać: Kłódka 
na lodówkę i więcej spacerów 

• Redaktora Pawła Kowalczyka z radia Złote Przeboje za audycję radiową pt.: Co Ty wiesz o cukrzycy. 

 

 W kategorii  Depresja- przełamać tabu  wyróżnienie otrzymali: 



• Redaktor Dariusz Faron z portalu onet.pl za artykuł pt.: A teraz się zniszczę 

• Redaktor Katarzyna Głuszak z portalu parenting.pl za artykuł pt.: Nastolatki nie chcą żyć. Coraz 
więcej prób samobójczych i samookaleczeń 

• Redaktor Anna Jarosz z magazynu Zdrowie za artykuł pt.: Depresja może mieć twarz dziecka 

• Redaktor Antoni Rokicki ze studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia za audycję pt.: Misja 

 

W kategorii „ Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie” wyróżnienie otrzymali: 

• Redaktor Magda Rumińska z Portalu ABC Zdrowie za artykuł pt.: Za młoda na raka 

• Redaktor Agnieszka Witkowicz-Matolicz z wydawnictwa Oficyna 4eM za książkę pt.: Niezwykłe 
dziewczyny. Rak nie odebrał im marzeń 

• Redaktor Anna Jarosz z magazynu Zdrowie za artykuł pt.: 70 mililitrów życia. 

 

Wyróżnienia  w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" otrzymali: 

• Redaktor Anna Kaczmarek z portalu natemat.pl za artykuł pt.: Tylko przypadek sprawił, że wykryto 
tę chorobę u Anny. Dzięki temu może chronić dzieci przed zawałem w młodym wieku 

• Redaktor Margit Kossobudzka z Gazety Wyborczej za artykuł pt.: Ruch leczy serce. Jak zacząć tę 
terapię? 

• Redaktor Katarzyna Świerczyńska z tygodnika Wprost za artykuł pt.: Kiedy serce nie daje rady 

• Redaktor Maria Zawała z telewizji TVS za materiał pt.: Kierunek Zdrowie: Czy zawał serce można 
przechytrzyć? 

• Redaktor Katarzyna Pinkosz z gazety Do Rzeczy za artykuł pt.: Serce trzeba rozpieszczać. 


