
Reportaż, który może zapoczątkować zmianę 

Laudacja Studenckiego Jury  z Instytutu Dziennikarstwa 

i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego 

dla Martína Caparrósa 

 

Nagrodzony przez nas Pisarz kluczowe dla swojej książki słowo nazywa 

„największą klęską ludzkości”.  

Mieszkańcy dostatniego świata Zachodu używają tego wyrazu – ale nie mogą 

sobie wyobrazić, co naprawdę znaczy. Stan, którego doświadcza 795 milionów ludzi 

na globie, nie dotyczy nas samych. Ale głód jest codziennością. Z głodu umiera osiem 

tysięcy osób w ciągu dnia, trzysta w jedną godzinę, pięć w ciągu minuty. 

Tym niewyobrażalnym statystykom Reporter daje imię, historię, ludzką twarz.  

 

W swojej wielkiej książce łączy pojedyncze tragedie z głęboką analizą procesów 

społecznych i ekonomicznych. Precyzyjna dokumentacja, liczne wywiady, dalekie 

podróże składają się na ten literacki dokument, który nie może pozostawić czytelnika 

obojętnym. 

Reporter dekonstruuje sposób myślenia: zmusza do nieoczywistej refleksji o 

działalności Matki Teresy z Kalkuty, pokazuje postkolonialne oblicze władzy, 

uświadamia, że głód nie bierze się z braku jedzenia, a z jego globalnie nieudolnej i 

niesprawiedliwej dystrybucji. Samej kukurydzy zużywanej do produkcji biopaliw w 

Stanach Zjednoczonych starczyłoby, aby każdy głodujący na świecie otrzymywał jej 

pół kilograma dziennie. Każdy pytany powie, że ważniejsze jest nakarmienie dziecka 

niż wlanie kolejnego galonu benzyny do wielkiego samochodu, ale dzieje się 

dokładnie odwrotnie.   

Reporter stworzył dzieło monumentalne, oddające głos ludziom ubogim i 

wykluczonym, tym, którzy według reguł niesprawiedliwego świata nie mają prawa 

żyć. To pisarstwo, pełne empatii i troski o los słabych, jest bliskie duchowi twórczości 

Ryszarda Kapuścińskiego.  

Podczas obrad studenckiego jury gorąca dyskusja toczyła się wokół trzech 

książek: Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka Cezarego Łazarewicza, 

Wojna umarła, niech żyje wojna Eda Vulliamy’ego oraz Głodu Martína Caparrósa. Te 

reportaże pobudziły naszą wyobraźnię. Uznaliśmy, że najlepiej łączą talent pisarski i 

ważny społecznie problem. 



Za odwagę stawiania fundamentalnych i trudnych pytań, 

za próbę oddania głosu tym, których nikt nie słucha, 

za wielką relację o niesprawiedliwości, nadmiarze i braku, 

za pracę reporterską, zdającą się wykraczać poza indywidualne możliwości, 

za reportaż, który może zapoczątkować zmianę – 

– Nagrodę przyznajemy Martínowi Caparrósowi! 

 

                                                       Studenckie Jury  

                         Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego Słowa bez Granic 
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