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Statuetki Kryształowe Pióra przyznane! 
 
 
 
Laureatką I nagrody w kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" została - Margit Kossobudzka 
z tygodnika Tylko Zdrowie-Gazeta Wyborcza za artykuł pt. Gdy serce prosi o tlen. 
 

 
 
Wyróżnienie otrzymali:  
 

 Redaktor Sylwia Stachura z portalu medonet.pl za artykuł pt.: Nadciśnienie coraz częstsze 
u młodych osób opublikowany na kobieta.onet.pl 
 

 Redaktor Piotr Poraj-Poleski wraz z Reginą Sawicką i Ireną Pręcikowską-Chełminiak z TVP 2 
za materiał pt. Operacja Zdrowie "Młode Zawały" 

 
 Redaktor Wojciech Królikowski z TVP 3 Katowice za materiał pt. "Zgłoszenie życia" 

 
 Redaktor Katarzyna Pinkosz z portalu dorzeczy.pl za artykuł pt.: Solniczka ze stołu, kawa na 

stół, czyli medycyna stylu życia 
 
W kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie" w skład komisji oceniającej prace weszli:  
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, Redaktor Katarzyna Bosacka z telewizji TTV, Redaktor Ewa Podolska z  
radia TOK FM - laureatki ubiegłej edycji konkursu oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska). 
 
 
 
W kategorii "Depresja - przełamać tabu" najwyższe uznanie jury oraz I miejsce zdobył - Artur Wolski 
z  PR 1 Polskie Radio za materiał pt. Znikające dzieci. Stop samobójstwom w nastoletniej depresji. 
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Wyróżnienie otrzymali: 
 

 Redaktor Weronika Szkwarek z portalu bankier.pl za artykuł pt. "Choroby psychiczne. 
Wstydliwy problem polskich biurowców" 
 

 Redaktor Hanna Bogoryja-Zakrzewska z PR 1 Polskie Radio za materiał pt. "Już żyję" 
 

 Redaktor Dominika Klimek z Programu Internetowego i Cyfrowego DAB+ Czwórka za materiał 
pt. "My nie możemy czekać" 

 
 Redaktor Janusz Schwertner, z portalu onet.pl za artykuł pt.: "Miłość w czasach zarazy" 

 
 
W kategorii „Depresja - przełamać tabu" w gronie jury zasiedli: Prof. dr hab. med. Janusz Heitzman – 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii 
sądowej, Redaktor Wojciech Królikowski z telewizji TVP 3 Katowice - laureat ubiegłej edycji konkursu 
oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska). 
 
W kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” najwyższe uznanie jury oraz I nagrodę 
otrzymała Ewa Podolska z Radia TOK-FM za materiał radiowy pt. Malwina, czyli życie łasucha...z 
cukrzycą w tle. 
 

 
 
Jury wyróżniło także: 
 

 Redaktor Dorotę Salus z portalu gazeta.pl za artykuł pt. Wielkie Cięcie 
 
 Redaktor Małgorzatę Wiśniewską z STUDIOMED.TV za materiał pt. Tydzień wiedzy; cukrzyca 
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 Redaktor Margit Kossobudzką z Gazety Wyborczej za artykuł pt. Za słodkie życie w mieście 

 
 Redaktor Annę Kaczmarek z tygodnika Newsweek Zdrowie za artykuł pt. Usprawiedliwić 

otyłość 
 
W jury oceniającym prace w kategorii „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby” znaleźli się:  
Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak - Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
w Warszawie, Redaktor Katarzyna Bosacka z telewizji TTV, Redaktor Ewa Tomkowska z Gazety 
Wyborczej- laureatki ubiegłej edycji konkursu oraz Katarzyna Urbańska (Servier Polska). 
 
Laureatem I nagrody w kategorii "Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" został - Wojciech 
Moskal z portalu wyborcza.pl za materiał pt. Rak prostaty. Czasem zamiast operacji lekarz 
zaleca…czekanie. 
 

 
 
Wyróżnienie otrzymali: 
 

 Redaktor Artur Wolski z PR 1 Polskiego Radia za materiał pt. Edukacja wśród młodzieży – 
nowotwory 

 
 Redaktor Anna Zimny-Zając z portalu medonet.pl za artykuł pt. "Własnym ciałem ogrzewałam 

to, co miało uratować mi życie". Historia pionierskiego przeszczepu szpiku 
 

 Redaktor Ewa Podsiadły-Natorska z portalu HelloZdrowie.pl za artykuł pt. „Ważne, by 
zobaczyć coś więcej niż chorobę i nadać życiu sens, dzięki któremu możemy jeszcze coś 
razem przeżyć” 
 

 Redaktor Katarzyna Świerczyńska z portalu TVN24.pl za artykuł pt. Anioł z Maszewa i 200 
pań. "Chłop ma tyle roboty, a obcymi kobietami się zajmuje" 

 
W kategorii „Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" w gronie jury zasiedli: 
Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, 
Redaktor Bartosz Rumieńczyk z portalu onet.pl, Redaktor Ewa Wołkanowska-Kołodziej z Gazety 
Wyborczej, Redaktor Michał Dobrołowicz z radia RMF FM - laureaci ubiegłej edycji konkursu oraz 
Katarzyna Urbańska (Servier Polska).  
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!  
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Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra jest organizowany już od 14 lat, każdego 
roku podkreślając znaczenie współpracy środowiska medycznego i dziennikarskiego w zdrowotnej 
edukacji Polaków. 
  
Ideą konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej 
świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu 
krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowania postaw prozdrowotnych 
i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka. 
  
Konkurs „Kryształowe Pióra” jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim 
Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim 
Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim 
Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia. 


