
 

 

Powiato we Cent rum Po rad nictwa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

     

 

Sprawozdanie z sieci nauczycieli historii 

 

GÓRSKI – WYGRAMY MY ALBO ONI 

 

    24 KWIETNIA 2021 r. odbyło się spotkanie autorskie on-line na profilu GEK. Gościliśmy 

Mirosława Wlekły, autora książki pt ,,Górski- my albo oni’’. 

 

Rozmowę poprowadził Bartłomiej Adamczak. 

 

Mirosław Wlekły - reporter, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Szkoły 

Reportażu. 

Autor książek: 

– „All inclusive. Raj, w którym seks jest bogiem” (Agora 2015) 

– “Tu byłem. Tony Halik” (Agora 2017) 

– “Raban! O Kościele nie z tej ziemi” (Agora 2019) 

– “Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo” (Znak 2019) 

– “Przygoda dzika Toniego Halika” (Agora 2021) 

– “Górski. Wygramy my albo oni” (Znak 2021) 

oraz e-booka „Skąd się wziąłeś, Frankanieciszku? Reporterska podróż do kraju papieża”. 

Publikował też w antologiach („Grzech jest kobietą”, „NieObcy”, „Obrażenia. Pobici z 

Polską”) oraz w prasie zagranicznej (m.in. w Portugalii, Niemczech i Angoli). 

Jest autorem “Śledzwa Pisma”, pierwszego podcastowego serialu reporterskiego w Polsce. A 

także współautorem reportaży, na podstawie których powstały spektakle teatralne: 

– „Listy na wolność” (Teatr Nowy w Poznaniu) – wraz z Justyną Pobiedzińską i 

Włodzimierzem Nowakiem, reż. Roman Pawłowski 

– „Swarka” (Teatr Polski w Bydgoszczy”) 

– “Bóg w dom” (Teatr Polski w Bydgoszczy) 

– “Lwów nie oddamy” (Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie) 
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– “Jedzonko” (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie) 

(współautorką reportaży i reżyserką była Katarzyna Szyngiera, dwa ostatnie we współpracy z 

Marcinem Napiórkowskim) 

Zdobywca Nagrody im. Beaty Pawlak 2019 (“”Raban! O Kościele nie z tej ziemi”). 

Zdobywca Nagrody Magellana w kategorii “książka reportażowa” (“Tu byłem. Tony Halik). 

Nominowany do Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz („Gareth Jones”). 

Nominowany do nagrody Grand Press Digital (“Śledztwo Pisma”). 

Nominowany do Nagrody im. Beaty Pawlak (“All inclusive”) 

Czterokrotnie nominowany do nagród Newsweeka im. Teresy Torańskiej (za reportaże: 

“Zabawa w króla ciszy”, “Swarka”, “Niewolnicy z bananowej republiki” i “Powiedz im, że 

zaczynamy puchnąć z głodu”). 

 

                                                                                                                    Doradca metodyczny  

                                                                                                                        Beata Józków 
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Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka szkolenia (dla osób 

opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 

Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA 

ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

Zapisy na warsztaty trwają do ……………………………… 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 
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