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Bez stresu do sukcesu!

Dlaczego warto?

15 minut dziennie

wystarczy by skutecznie przyswoić 
nowe umiejętności

wygoda i elastyczny plan  

uczysz się gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, bez sztywnych gra ików

profesjonalizm

kursy tworzone przez 
prawdziwych specjalistów i 
ekspertów w danej dziedzinie

skuteczne metody 

połączenie nowoczesnych
i tradycyjnych metod

brak niezapowiedzianych 
testów

uczysz się sam dla siebie

cenione umiejętności 

poszerzenie kwalifikacji po-
twierdzone zaświadczeniem 
lub certyfikatem
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ZESZYT

Zawód reporter

Wstêp

Opanowa³eœ wiadomoœci z zeszytu 1? Mam nadziejê, ¿e tak, gdy¿ zdobyta wiedza
przyda siê ju¿ w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Tym razem nauczê Ciê, jak
zostaæ dobrym reporterem. Maj¹c to na celu, powiem Ci, jak i od kogo zdobywaæ wia-
domoœci potrzebne do napisania tekstu, jak je póŸniej segregowaæ, jak budowaæ swo-
je Ÿród³a informacji i jak je przechowywaæ oraz jak powinieneœ siê zachowaæ w ró¿-
nych sytuacjach. Nie przed³u¿aj¹c, zapraszam Ciê zatem do pracy!

Podobnie jak w poprzednim zeszycie proponujê na wstêpie poznanie kluczowych
pojêæ.

Reporter – dziennikarz przygotowuj¹cy dla czasopism, radia lub telewizji

sprawozdania z wydarzeñ bie¿¹cych (S³ownik jêzyka polskiego, www.pol-

szczyzna.pwn.pl).

Reporter – dziennikarz, który „na gor¹co” zbiera i opracowuje wiadomoœci

z dziej¹cych siê zdarzeñ kryminalnych, s¹dowych, kulturalnych, spo³ecz-

nych, sportowych itd.; osoba od „czarnej roboty” w redakcji, pracuj¹ca

bez norm czasowych i kalendarzowych, posiadaj¹ca okreœlone predyspo-

zycje do wykonywania tej pracy. (Lidia Zakrzewska)

Pewnie zastanawiasz siê, co kryje siê pod stwierdzeniem, ¿e reporter „musi posiadaæ
okreœlone predyspozycje do wykonywania tej pracy”. Spróbujmy zatem rozjaœniæ to
byæ mo¿e niezbyt precyzyjne za³o¿enie.

ZADANIE 1

Na pocz¹tek proponujê Ci zabawê. Zamknij zeszyt, ubierz siê i wyjdŸ z domu na spacer.

Nie zapomnij zabraæ ze sob¹ d³ugopisu i notesu. Bêd¹ Ci potrzebne. IdŸ w miejsce, któ-

rego nie lubisz, w którym siê rzadko zjawiasz... Rozejrzyj siê doko³a, nie d³u¿ej jednak

ni¿ przez minutê. Teraz zamknij oczy i przywo³aj z pamiêci obraz, który przed chwil¹

widzia³eœ. Otwórz oczy, nie rozgl¹daj siê, wyci¹gnij notes i ze szczegó³ami wszystko

szybko zapisz. Kiedy skoñczysz, rozejrzyj siê doko³a jeszcze raz. D³u¿ej, dok³adniej.

Czego nie spostrzeg³eœ za pierwszym razem? W którym momencie siê pomyli³eœ: Ÿle

okreœli³eœ liczbê ludzi, ich ubiór, nie us³ysza³eœ parkuj¹cego samochodu?

Je¿eli wszystko zauwa¿y³eœ i zd¹¿y³eœ zanotowaæ – gratulujê, bo naprawdê nadajesz

siê na reportera. Jeœli nie – musisz æwiczyæ.

Zeszyt

Każdy zeszyt ma powtarzalną, ułatwiającą naukę strukturę dy-
daktyczną – materiał jest przejrzyście podzielony na rozdziały i 
podrozdziały, zakończony  podsumowaniem i pracą domową.

Wstęp

Na początku każdego zeszytu 
dowiadujesz się, jakie umiejęt-
ności zdobędziesz po przero-
bieniu materiału.

3

„i”

Sygnalizuje ważne 
informacje, definicje, 

założenia.

„z”

Ten symbol sygnalizu-
je zadanie do samo-
dzielnego wykonania.
Pamiętaj, że ćwiczenie 
czyni mistrza!

https://eskk.pl/kurs-dziennikarstwo


Dobry reporter musi byæ spostrzegawczy i szybki, dociekliwy i rzetelny,

wra¿liwy i bezkompromisowy. Musi widzieæ to, czego inni nie widz¹, mieæ

tzw. nosa do wyszukiwania tematów. Jedni maj¹ wrodzone predyspozycje

do reporterki, inni musz¹ tê umiejêtnoœæ trenowaæ. Ale na pewno jedni

i drudzy nie mog¹ byæ leniwi. Reporterka to „praca na gwizdek”. Kiedy siê

coœ dzieje, reporter musi szybko dotrzeæ na miejsce zdarzenia, zebraæ in-

formacje i przekazaæ je redakcji. W tym zawodzie nie ma znaczenia pora

dnia czy nocy, dzieñ tygodnia, drobna niedyspozycja fizyczna, to, czy je-

steœ w³aœnie na urlopie, czy obchodzisz rodzinne œwiêto. Czytelnicy,

S³uchacze i Telewidzowie i chc¹ byæ szybko poinformowani, redakcje

musz¹ temat „obrobiæ”, dlatego reporter jest non stop do dyspozycji firmy.

Najszybciej pracuj¹ reporterzy zatrudnieni przez agencje prasowe i stacje

radiowe, nieco wiêcej czasu maj¹ reporterzy telewizyjni (poza nielicznymi

wypadkami, gdy prowadz¹ relacje na ¿ywo), a najwiêcej prasowi. Ale te¿ ci

ostatni z regu³y „bij¹” konkurencjê liczb¹ faktów zawartych w materiale,

wieloœci¹ Ÿróde³, do których dotarli, szukaj¹c przyczyn zdarzenia itd.

Dla relaksu opowiem Ci anegdotê, Ty rozgl¹daj siê wokó³ siebie. Za chwilê bêdziesz
kontynuowaæ wczeœniejsze zadanie.

PRZYK£AD 1

W jednej z poznañskich gazet pod koniec lat siedemdziesi¹tych zastêpca redaktora

naczelnego zwyk³ by³ na osobach staraj¹cych siê o pracê w redakcji przeprowadzaæ

test. Zaprasza³ cz³owieka do swojego gabinetu, sadza³ w fotelu, czêstowa³ kaw¹,

przez kilka minut prowadzi³ sympatyczn¹ rozmowê. Nagle niespodziewanie kaza³

delikwentowi zamkn¹æ oczy i opowiedzieæ ze szczegó³ami, jak wygl¹da jego pokój –

co le¿y na biurku, jakiego koloru jest dywan, ile kwiatów stoi na parapecie, czy stoj¹

równie¿ na pod³odze, jak wygl¹da lampka do czytania, a jak wisz¹ca u sufitu itd.

Temu, który kiepsko siê wywi¹za³ z testu, zwykle dziêkowa³. Metoda nigdy go nie

zawiod³a. Zawsze potrafi³ wy³uskaæ najlepszych – ci do dziœ œwietnie funkcjonuj¹

w zawodzie, choæ dawno ju¿ reporterk¹ siê nie zajmuj¹.

Start zawodowy Nie ma co ukrywaæ, ¿e reporterami s¹ najczêœciej m³odzi ludzie, którzy dopiero star-
tuj¹ w zawodzie. Dziennikarze z wiêkszym sta¿em staj¹ siê reporta¿ystami (czyli
pisz¹cymi reporta¿e – nie myl ich z reporterami! Reporta¿owi przyjrzymy siê bli¿ej
w zeszycie 5), publicystami, komentatorami, krytykami b¹dŸ redaktorami odpowie-
dzialnymi za pracê innych.

ZADANIE 2

Masz 10 minut. Napisz krótk¹, dziesiêciozdaniow¹ notatkê prasow¹ o tym, co siê

dzieje w tej chwili wokó³ Ciebie. Nawet je¿eli jesteœ sam w pokoju, nie jest to pokój

dŸwiêkoszczelny...

Wróæmy do definicji reportera. Mowa w niej o tym, ¿e reporter to osoba zbieraj¹ca
wiadomoœci. Zaraz zapytasz: gdzie zbieraj¹ca, od kogo? Odpowiedzi na te pytania za-
le¿¹ od sytuacji, zdarzenia, które dziennikarz chce opisaæ. Reporter sportowy bêdzie
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zbiera³ informacje, korzystaj¹c z innych Ÿróde³ ni¿ reporter teatralny czy s¹dowy.
By u³atwiæ Ci pracê, pogrupujê i omówiê potencjalne Ÿród³a, do których powinieneœ
dotrzeæ, przygotowuj¹c konkretny temat. W praktyce sam zdecydujesz, które w da-
nym momencie bêd¹ najbardziej efektywne.

�ród³a informacji

Cz³owiek

Wypowiedzi

oficjalne

i prywatne

Podstawowym, choæ nie zawsze pierwszym, Ÿród³em wiadomoœci jest konkretny
cz³owiek. Mo¿e to byæ urzêdnik administracji pañstwowej ka¿dego szczebla, szef firmy
lub jej rzecznik. Informacj¹ mo¿e pos³u¿yæ ka¿da osoba, o której myœlimy, ¿e coœ wie. Tu
zrobiê zastrze¿enie. Pamiêtaj – inna jest wartoœæ s³owa osoby urzêdowej, inna

osoby prywatnej. Informacjê uzyskan¹ od pierwszej z nich inaczej weryfikujesz ni¿ od
drugiej. Jak pierwsza reprezentuje firmê, w imieniu której siê wypowiada, tak druga
tylko prywatn¹ opiniê. Pierwsza musi wa¿yæ, co mówi, bo konsekwencje „puszczenia”
w medialny obieg fa³szywej informacji dotkn¹ nie tylko j¹, ale instytucjê, któr¹ repre-
zentuje. S³owa osoby prywatnej mog¹ dotkn¹æ tylko j¹ sam¹ i ewentualnie dziennika-
rza, który uzyskanych t¹ drog¹ wiadomoœci nie zweryfikuje. Zacytowanie wypowiedzi
pierwszej osoby uwiarygodnia tekst, jest niejako piecz¹tk¹ firmy, która potwierdza fak-
ty zebrane przez dziennikarza. Przytoczenie drugiej wypowiedzi mo¿e tylko uatrakcyj-
niæ tekst redakcyjny. Czytelnik podœwiadomie liczy siê ze s³owami wypowiadanymi
przez osoby publiczne, urzêdowe. Mniej szanuje s³owa przeciêtnego Kowalskiego. Zno-
wu zastrze¿enie – przeciêtny Kowalski jest natomiast nieodzowny jako œwia-

dek okreœlonego zdarzenia. Czytelnika interesuje wszystko, co widzia³, prze¿y³,
czu³. Mniej natomiast, co o wydarzeniu s¹dzi. W tym przypadku oczekuje opinii „urzê-
dowej”. Reporterowi jest on potrzebny z jednego jeszcze powodu – podszept w stylu: „do
Malinowskiego ci¹gle przychodz¹ jacyœ faceci z panienkami” mo¿e byæ impulsem do za-
jêcia siê okreœlonym tematem (tu: nielegalnych domów publicznych).

PRZYK£AD 2

– Aleksander Kwaœniewski ju¿ dawno powinien z³o¿yæ urz¹d, bo s¹ dowody na to, ¿e

wspó³pracowa³ ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa – powiedzia³ Wies³aw Walendziak, szef sztabu

wyborczego Mariana Krzaklewskiego.

– Prywatnie uwa¿am, ¿e Kwaœniewski wspó³pracowa³ ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa, dlatego

powinien wycofaæ siê z ¿ycia politycznego – wyjawi³ dziennikarzowi Wies³aw Walendziak,

szef sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego.

(Wies³aw Walendziak by³ szefem sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego pod-

czas wyborów prezydenckich w 2000 roku).

Dostrzegasz ró¿nicê w obu wypowiedziach? Pierwsza jest opini¹ oficjaln¹, druga pry-
watn¹. Mimo ¿e obie pochodz¹ od tej samej osoby i zawieraj¹ to samo oskar¿enie,
reperkusje z powodu pierwszej mog¹ byæ du¿o wiêksze ni¿ z powodu drugiej. Pierwsza
jest opini¹ œrodowiska zwi¹zanego z prawic¹, druga tylko prywatnym domniema-
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niem znanej osoby. Je¿eli dziennikarz upubliczni wypowiedŸ Wies³awa Walendziaka
w pierwszej formie, za chwilê ktoœ inny z AWS bêdzie musia³ j¹ sprostowaæ, ³agodziæ
itd. Mo¿e ona nawet skutkowaæ rozpraw¹ w s¹dzie jednego sztabu wyborczego prze-
ciw drugiemu. Cytat drugi mo¿e równie¿ doprowadziæ do wyjaœniania sprawy na dro-
dze s¹dowej, ale by³aby to sprawa z powództwa cywilnego Aleksandra Kwaœniewskie-
go o znies³awienie przeciw Wies³awowi Walendziakowi i redakcji, która opublikowa³a
wypowiedŸ.

Przypomnij sobie, co mówi na ten temat prawo prasowe. W zeszycie pierwszym
tak¿e dotykaliœmy tego problemu.

Przyczyny

wylewnoœci

informacyjnej

Dlaczego ludzie wyjawiaj¹ przed dziennikarzami jakieœ tajemnice, ukrywane i wsty-
dliwe fakty z ¿ycia firmy, w której pracuj¹, z ¿ycia znajomych lub swojego itd.? Przy-
czyn jest sporo i warto je zapamiêtaæ, bowiem motyw przyœwiecaj¹cy Twoim roz-
mówcom mo¿e mieæ wp³yw na ocenê i wartoœæ przekazanej wiadomoœci. Poni¿ej po-
dajê tylko niektóre powody wylewnoœci informatorów:

� Znaj¹ Ciê, lubi¹ i szanuj¹.

� G³êbokowierz¹, ¿enag³oœnieniesprawyprzyniesiewieledobrego (pobudki ideologiczne).

� Nigdy nie ukrywaj¹ tego, co myœl¹, i pytani odpowiadaj¹ wprost.

� S¹dz¹, ¿e przekazanie informacji komuœ pomo¿e.

� Robi¹ to dla korzyœci materialnych.

� Chc¹ zaistnieæ w œrodkach przekazu.

� Lubi¹ siê popisywaæ swoimi koneksjami i wiedz¹ na temat ¿ycia lokalnych VIP-ów.

� Pozostaj¹ w konflikcie ze œrodowiskiem, w którym ¿yj¹, pracuj¹, ucz¹ siê, st¹d
ka¿da negatywna notatka o ich domniemanych wrogach sprawia im radoœæ.

� S¹ sfrustrowani otoczeniem; wszystko ich irytuje, a nie maj¹ takiej si³y przebicia,
by to zmieniæ.

� Traktuj¹ media jak si³ê sprawcz¹, zdoln¹ wszystko za³atwiæ.

� S¹ gadatliwi, nie potrafi¹ przewidzieæ konsekwencji swojego paplania.

� S¹ tchórzami i za³atwiaj¹ porachunki przez osoby trzecie (prosz¹ o zachowanie
anonimowoœci).

� Robi¹ to ze strachu o siebie i rodzinê.

Wymóg sta³ego

kontaktu

Z informatorami, którzy maj¹ kluczowe pozycje w obs³ugiwanych przez Ciebie dzie-
dzinach ¿ycia, nale¿y utrzymywaæ sta³y kontakt. Urzêdnikom, rzecznikom, preze-
som, dyrektorom itp. warto siê pokazaæ. Je¿eli umiesz od razu nawi¹zaæ niæ porozu-
mienia, bêdziesz mia³ informacje „z pierwszej rêki”. Rozmówca nie odeœle Ciê do
innej osoby, a raczej u³atwi zdobycie potrzebnych danych, zadzwoni, aby poinformo-
waæ o interesuj¹cej sprawie, da cynk na newsa.

Us³uga

za us³ugê

W ¿yciu jednak nie ma nic za darmo. Twój „kontakt” bêdzie czasem oczekiwa³, byœ
napisa³ tekst o jego firmie, o przedszkolu, do którego chodzi jego dziecko, zdoby³ dla
niego wejœciówkê na koncert hitowego zespo³u. Je¿eli nie k³óci siê to z etyk¹, nic nie
stoi na przeszkodzie, byœ mu siê w ten sposób odwdziêczy³.
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Informatorzy Uporz¹dkujmy nasz¹ wiedzê o tym, kto mo¿e byæ informatorem. Oto mo¿liwe adresy:

� Czytelnicy (listy, telefony);

� rzecznicy prasowi ró¿nych instytucji;

� politycy: pos³owie, senatorowie;

� opozycja polityczna: w gminie, powiecie, województwie, kraju (chêtnie przekazuje
wiadomoœci);

� pracownicy urzêdów administracji pañstwowej (pomagaj¹ uk³ady towarzyskie)
i radni samorz¹du powiatowego i gminnego;

� oficerowie dy¿urni policji, stra¿y po¿arnej, dyspozytorzy MPK, PKP, PKS, pogoto-
wia ratunkowego, ratownicy dy¿urni GOPR, pracownicy pogotowia górniczego,
stra¿ graniczna;

� policjanci: naczelnicy wydzia³ów prewencji i kryminalnego;

� prokuratorzy, adwokaci;

� rzecznicy s¹dowi, prezesi poszczególnych wydzia³ów s¹dowych;

� dyrektorzy oœrodków kultury (instytucji kulturalnych), firm itp.;

� listonosze;

� zwykli ludzie: s¹siedzi, rodzina, najbli¿sze œrodowisko, w którym ¿yje bohater
zdarzenia.

Mass media

Rutynowe

czynnoœci

reportera

Obowi¹zkiem wchodz¹cym w krew ka¿demu dziennikarzowi jest czytanie prasy,
przegl¹danie witryn internetowych (zarówno portali informacyjnych, jak i serwisów
prasowych), s³uchanie radiowych serwisów lokalnych, krajowych i zagranicznych,
ogl¹danie wiadomoœci telewizyjnych, audycji publicystycznych. Obowi¹zkiem repor-
tera, mam nadziejê, ¿e przekszta³conym w koñcu w nawyk, jest s³uchanie serwisów
radiowych oraz œledzenie stron internetowych agencji prasowych, telewizji, kana³ów
RSS (zapewniaj¹ bie¿¹cy dostêp do nowych wiadomoœci bez koniecznoœci wchodze-
nia na dan¹ stronê WWW). Tam najszybciej powinna siê pojawiæ informacja o jakimœ
zdarzeniu. Im szybciej niedoinformowany reporter j¹ przeczyta b¹dŸ us³yszy, tym
wiêksze ma szanse, by zd¹¿yæ na czas w okreœlone miejsce i porozmawiaæ z uczestni-
kami zdarzenia.

Serwisy radiowe

i agencyjne,

witryny

internetowe

Pierwszym Ÿród³em informacji o konkretnym zdarzeniu, np. strzelaninie na g³ównej
ulicy miasta, ciê¿kim wypadku drogowym, œmierci bardzo wa¿nej osoby, s¹ serwisy
radiowe i agencyjne oraz du¿e informacyjne witryny internetowe (które otrzymuj¹
informacje bezpoœrednio od czytelników, np. poprzez „CYNK” na Onecie czy „Alert
24” na stronie „Gazety Wyborczej”). Radio i agencje prasowe z powodów technicz-
nych mog¹ b³yskawicznie dotrzeæ do odbiorcy, a poniewa¿ reporter nie jest Bogiem
i nie mo¿e wiedzieæ o wszystkim, st¹d normaln¹ praktyk¹ jest korzystanie z takich
Ÿróde³. Oczywiœcie bywa i tak, ¿e reporterzy „gor¹cych” mediów coœ przegapi¹, wów-
czas mo¿na us³yszeæ, jak prezenterzy czytaj¹ prasowe newsy. Rzadko siê przy tym
zdarza, by redakcje informowa³y uczciwie, z jakiego Ÿród³a cytuj¹ informacjê. Ale
o etyce zawodowej bêdziemy mówiæ du¿o póŸniej.
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ZADANIE 3

To zadanie zajmie Ci trochê czasu. Proszê, byœ przez kolejne trzy dni (najlepiej w czasie

weekendu) s³ucha³ wszystkich serwisów radiowych na dwóch kana³ach: lokalnym i ogól-

nopolskim. Wybierz takie stacje radiowe, których serwisy nie nak³adaj¹ siê na siebie

w czasie. Ogl¹daj te¿ wiadomoœci telewizyjne i czytaj dok³adnie prasê oraz œledŸ wiado-

moœci pojawiaj¹ce siê w Internecie. Notuj w punktach, o czym poszczególne media infor-

muj¹. Czwartego dnia porównaj jakoœæ przekazywanych informacji. We wnioskach zwróæ

uwagê na to, kto z kogo „œci¹ga³” i jak to robi³, czym siê ró¿ni³y (mowa o faktach) te same

zdarzenia w poszczególnych relacjach radiowych, telewizyjnych i prasowych, które redak-

cje przedstawia³y je najbardziej wiarygodnie i dog³êbnie, i dlaczego.

Wnioski, które wyci¹gniesz po rzetelnym wykonaniu zadania, mo¿esz przys³aæ do naszej

szko³y. Je¿eli to zadanie jest zbyt trudne, napisz o tym. Twój nauczyciel podpowie Ci, jak

sobie z nim poradziæ. Je¿eli zdecydujesz siê na podzielenie siê swoj¹ prac¹ z nauczycie-

lem, nie obowi¹zuje Ciê przys³anie testu stanowi¹cego w³aœciw¹ pracê domow¹.

Dokumenty

Sprawdzanie

informacji

Kolejnym Ÿród³em wiadomoœci s¹ wszelkie dokumenty. Reporter musi do nich zaj-
rzeæ, by sprawdziæ informacje zas³yszane, przekazane ustnie, by pog³êbiæ wiedzê na
opisywany temat. Czêsto siê zdarza, ¿e dokumenty mówi¹ zupe³nie co innego ni¿ lu-
dzie. Wówczas trzeba szukaæ dalej, sprawdzaæ. Na pewno nie wolno siê poddaæ
i od³o¿yæ sprawy na bok. Mo¿e byæ równie¿ i tak, ¿e dokumenty sobie przecz¹ – zada-
niem reportera jest dotarcie do prawdy, do momentu, w którym fakty zaczê³y siê za-
gêszczaæ, a obraz sprawy zaciemniaæ.

PRZYK£AD 3

Maria Andrzejewska ze spó³dzielni mieszkaniowej „Osiedle M³odych” w Poznaniu

decyzj¹ s¹du zosta³a wyeksmitowana z mieszkania. Pozew w tej sprawie z³o¿y³ zarz¹d

SM. W piœmie procesowym stwierdzi³, ¿e lokatorka zalega z op³atami czynszowymi

oraz ¿e siedem lat po œmierci mê¿a nie dope³ni³a formalnoœci statutowych: nie przepi-

sa³a mieszkania na swoje nazwisko, nie zap³aci³a wpisowego do spó³dzielni, nie

za³atwi³a spraw cz³onkowskich (wed³ug prawa nale¿y to uczyniæ w ci¹gu roku). Ponie-

wa¿ pani Andrzejewska mia³a niewielki d³ug (oko³o 2 tysiêcy z³otych), w trakcie proce-

su uregulowa³a go. Zarzut zosta³ wiêc tylko jeden – brak tytu³u prawnego do zajmowa-

nego mieszkania. Zgodnie z ustaw¹ o prawie spó³dzielczym mieszkanie lokatorskie

jest w³asnoœci¹ spó³dzielni, która po œmierci cz³onka mo¿e z nim zrobiæ, co zechce.

Spó³dzielnia chcia³a lokal odzyskaæ. S¹d zgodzi³ siê z roszczeniami zarz¹du i kaza³

pani¹ Andrzejewsk¹ wyeksmitowaæ. Po prawie dwóch latach komornik wyrok wyko-

na³. Rodzina Andrzejewskiej z ³aski spó³dzielni nie wylecia³a na bruk tylko do obskur-

nego lokaliku w starym budownictwie. Tam, porz¹dkuj¹c rzeczy, Maria Andrzejewska

natrafi³a na star¹ teczkê z dokumentami. Znalaz³a w niej pismo œwiadcz¹ce, ¿e

cz³onkostwo spó³dzielni uzyska³a dwa dni póŸniej ni¿ m¹¿. Eksmisja by³a zatem bez-

prawna. Po medialnej burzy rodzina wróci³a do swojego mieszkania. Przeprowadzka

odby³a siê na koszt spó³dzielni.

8

„z”

Ten symbol 
sygnalizuje zadanie 
do samodzielnego 

wykonania. Pamiętaj, 
że ćwiczenie czyni 

mistrza!

„p”

Sygnalizuje przykład 
ilustrujący omawiane 

zagadnienie.

https://eskk.pl/kurs-dziennikarstwo


Jak siê domyœlasz, reporter zajmuj¹cy siê t¹ spraw¹ dysponowa³ sprzecznymi doku-
mentami: pismem spó³dzielni, w którym administracja wzywa lokatorkê do
za³atwienia spraw cz³onkowskich, wyrokiem s¹du, nakazem komorniczym i na ko-
niec papierem neguj¹cym wymienione wy¿ej dokumenty. Najwa¿niejszy okaza³ siê
ostatni dokument – mia³ najstarsz¹ datê. Wszystkie powsta³e póŸniej by³y konse-
kwencj¹ ba³aganu w aktach cz³onkowskich. Reporter w tym przypadku mia³ ³atwe
zadanie. Szybko ustali³, gdzie le¿y prawda, gdzie powsta³ b³¹d, na jakiej podstawie
mo¿na pomóc poszkodowanej.

Niestety nie zawsze w tak prosty sposób mo¿na ustaliæ fakty lub oddzieliæ fa³sz od
prawdy. Czêsto opisuj¹c jak¹œ sprawê, np. konflikty miêdzys¹siedzkie, natrafia siê na
plik dokumentów, które zamiast wyjaœniaæ sprawê, jeszcze j¹ zaciemniaj¹. Strony
z regu³y pokazuj¹ bowiem tylko te papiery, które œwiadcz¹ na ich korzyœæ. Wówczas
najlepiej skorzystaæ z innych Ÿróde³ informacji. W ten sposób ustrze¿esz siê b³êdu.

Gdzie nale¿y szukaæ dokumentów? Oczywiœcie wszystko zale¿y od rodzaju spra-

wy, tematu, który reporter podj¹³. Wyliczanka mog³aby byæ d³uga, dlatego zwrócê
uwagê tylko na niektóre sprawy i Ÿród³a informacji o nich.

1. Sprawy s¹dowe, kryminalne, aferalne: archiwa s¹dowe zalegaj¹ce

w s¹dach odpowiednich dla rozpatrywanych spraw (s¹dy rodzinne, go-

spodarcze, administracyjne, rejonowe, okrêgowe, rejestrowe, S¹d

Najwy¿szy), prokuratura, policja, Najwy¿sza Izba Kontroli, Regionalna

Izba Obrachunkowa, Policyjna Izba Dziecka, notariaty itp.

2. Konflikty na linii obywatel – urz¹d, instytucja, organizacja: dokumen-

tacja stosownych pionów instytucjonalnych w porównaniu z dokumen-

tami osoby fizycznej, dodatkowo wgl¹d w zapisy prawa (ustawy,

uchwa³y, statuty, regulaminy, rozporz¹dzenia, obwieszczenia itp.).

3. Wydarzenia kulturalne: archiwa prasowe (szczególnie fachowych

pism), albumy, ksi¹¿ki, prywatne archiwa i zbiory, archiwa instytucji

kulturalnych (np. bibliotek i muzeów), w³asne zbiory i wycinki praso-

we, okolicznoœciowe foldery itp.

4. Sprawy publiczne: odpowiednie dla nich dokumenty w urzêdach

wszystkich szczebli.

5. Sprawy spo³eczne: dokumentacja instytucji rz¹dowych i pozarz¹do-

wych, organizacji spo³ecznych, towarzystw, zwi¹zków.

6. Sprawy gospodarcze: przepisy prawne dotycz¹ce spraw gospodarczych

(bardzo rozproszone), dokumentacja z³o¿ona w s¹dach rejestrowych, go-

spodarczych, NSA, arbitra¿u gospodarczym, akta w s¹dach konsumenc-

kich, w Urzêdzie Antymonopolowym, stosownych ministerstwach.

W wielu miejscach mo¿esz mieæ problemy z uzyskaniem odpowiedniego dokumentu.
Na naszym pierwszym spotkaniu dowiedzia³eœ siê, co nale¿y w takiej sytuacji zrobiæ.

Pamiêtaj o tym, ¿e wspó³czesny cz³owiek przywyk³ do „produkowania pa-

pierków”. Praktycznie ka¿da dziedzina naszego ¿ycia obwarowana jest pi-

smami i pisemkami. Badaj¹c sprawê, zastanów siê, z czym ona siê ³¹czy,

z jak¹ instytucj¹, a na pewno znajdziesz œlad w postaci pisanej.
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Internet

Rozpowszechnienie siê Internetu wp³ynê³o w sposób zasadniczy na organizacjê pra-
cy dziennikarzy i oblicze rynku mediów. Kiedyœ dziennikarze wiele godzin spêdzali
w archiwach prasowych i bibliotekach, przekopuj¹c siê przez roczniki gazet lub tzw.
teczki z wycinkami prasowymi. Dziœ archiwa s¹ w du¿ym stopniu dostêpne w formie
cyfrowej, a wiele informacji mo¿na znaleŸæ, umiejêtnie przeszukuj¹c zasoby ogólno-
œwiatowej sieci. Internet jest nieprzebran¹ kopalni¹ wiedzy, która umo¿liwia
stosunkowo szybkie uzyskanie informacji oraz natychmiastowy kontakt z u¿ytkow-
nikami stron WWW.

Wyszukiwanie

informacji

Wyszukiwanie informacji nie powinno nastrêczyæ Ci wielu k³opotów, jeœli potrafisz
pos³ugiwaæ siê wyszukiwark¹ (w co nie w¹tpiê). Google, niew¹tpliwie najpopular-
niejsza wyszukiwarka naszych czasów, zosta³a stworzona jakby „pod zamówienie”
dziennikarzy. Jest naprawdê dok³adna i pozwala na przeszukiwanie zasobów
Internetu pod k¹tem tzw. s³ów kluczowych. Szukaj¹c informacji np. o Donaldzie
Tusku, mo¿esz wpisaæ jego imiê i nazwisko, mo¿esz napisaæ „premier RP”, ale
mo¿esz te¿ napisaæ „dziadek w Wermachcie” – wszystko zale¿y od tego, jakich infor-
macji poszukujesz, czy wiesz dok³adnie, czego szukasz, czy tylko coœ obi³o Ci siê
o uszy... Staraj siê doœæ precyzyjnie formu³owaæ frazy, pod k¹tem których wyszuki-
warka ma przeszukaæ zasoby – byæ mo¿e zdarzy siê tak, ¿e wyszuka dok³adnie tê
informacje, o któr¹ Ci chodzi³o, i zaoszczêdzisz czas, który straci³byœ na niepotrzeb-
ne czytanie setek stron.

�ród³em informacji w Internecie s¹ równie¿ ludzie. Przegl¹daj blogi i fora interne-
towe – s¹ nie tylko kopalni¹ wiedzy, ale te¿ umo¿liwiaj¹ bezpoœredni kontakt z czy-
telnikami/osobami poszkodowanymi/osobami posiadaj¹cymi informacje. Jeœli nie
mo¿esz czegoœ znaleŸæ, zapytaj internautów (nie pytaj anonimowo, przedstaw
siê). W ten sposób mo¿na uzyskaæ naprawdê wiele ciekawych informacji.

Zachowaj

ostro¿noœæ

Na koniec sprawa najwa¿niejsza: do informacji znalezionych w Internecie podchodŸ
szczególnie ostro¿nie. Anonimowoœæ tego medium sprawia, ¿e ludzie bardzo czêsto
zamieszczaj¹ w nim k³amstwa, oszczerstwa, niesprawdzone wiadomoœci. Dlatego
sprawdzaj w kilku Ÿród³ach to, czego dowiedzia³eœ siê z Internetu. Du¿¹ popularno-
œci¹ cieszy siê na przyk³ad Wikipedia. Nie zawsze zamieszczone w niej informacje s¹
wiarygodne – tworz¹ je internauci, niekoniecznie specjalizuj¹cy siê w danej dziedzi-
nie. Sprawdzaj daty ostatnich aktualizacji danych na stronie – bardzo czêsto wyszu-
kiwarka podaje stare odnoœniki. Jeœli nie podejdziesz do zawartych w nich informa-
cji z zawodow¹ nieufnoœci¹, mo¿esz napisaæ nieprawdê.

Oficjalne

Ÿród³a

Wspominaliœmy ju¿ o kana³ach RSS, które mog¹ byæ dobrym Ÿród³em informacji
z Internetu. Wa¿ne jest te¿ przegl¹danie oficjalnych stron, np. urzêdów czy firm.
Urzêdy publikuj¹ na ich ³amach aktualnoœci, zaœ firmy coraz czêœciej na swoich wi-
trynach internetowych tworz¹ specjalne zak³adki dla dziennikarzy, umo¿liwiaj¹c
im dostêp do informacji prasowych na temat tych organizacji, do plików graficznych,
aktualnoœci itp.
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PRZYK£AD 4

Kolega redakcyjny ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca na przeszukiwanie internetowych

zbiorów. Tak trafi³ na og³oszenie, w którym ktoœ oferowa³ rozkodowywanie samo-

chodowych odbiorników, przestawianie liczników kilometrów itp. Zadzwoni³. Oka-

za³o siê, ¿e us³ugodawca pochodzi³ z Krakowa. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e klient

mieszka w Poznaniu, natychmiast poda³ trzy adresy, gdzie oferuje siê podobne

us³ugi. Podpowiedzia³ nawet, który warsztat jest najlepszy. Kolega skontaktowa³

siê z policj¹. Zapyta³, czy maj¹ us³ugodawcê w ewidencji i wiedz¹, czym naprawdê

siê zajmuje. Policja swoimi kana³ami sprawdzi³a rzemieœlnika. Strza³ by³ celny.

Reporter mia³ wielki temat, a policja przestêpcê.

ZADANIE 4

Do Twojego miasta przyje¿d¿a delegacja z Ronnenbergu. Nie lubi³eœ geografii, nie

wiesz wiêc nawet, w jakim pañstwie le¿y to miasto. Poszukaj w Internecie mo¿liwie

najwiêcej adresów WWW dotycz¹cych Ronnenbergu, by pisz¹c o wizycie goœci,

zamieœciæ mapkê pañstwa ze zbli¿eniem na wymienion¹ miejscowoœæ, podaæ swo-

jemu Czytelnikowi trochê danych statystycznych, sporz¹dziæ krótki rys historyczny.

Czytelnicy, poza relacj¹ z wizyty, powinni dowiedzieæ siê czegoœ interesuj¹cego

o miejscu, z którego pochodzi delegacja.

Materia³y przysy³ane do redakcji

Kolejnym Ÿród³em informacji dla reportera s¹ wszelkie materia³y nadsy³ane do re-
dakcji: e-maile, listy, foldery, zaproszenia, czasem jeszcze faksy itp. �ród³o tego
rodzaju (prawie 40-tu procent umieszczanych w prasie notatek i sprawozdañ) zapo-
wiada zdarzenie, przygotowuje reportera do konkretnej sytuacji (np. otwarcia wy-
stawy, spotkania z prezydentem miasta, wrêczenia firmie certyfikatu jakoœci, uro-
czystego otwarcia obiektu), potwierdza ju¿ znane fakty (tu: komunikaty policji o za-
trzymaniach), pomaga czerpaæ wiedzê z okreœlonej dziedziny (np. o nowych technolo-
giach stosowanych w budowie domów). Jest czêsto najmniej satysfakcjonuj¹ce, bo
praca sprowadza siê do obs³ugi ró¿nych „oficja³ek”, ale mo¿e siê staæ pocz¹tkiem in-
nego, bardziej ciekawego tematu. Wszystko zale¿y od tego, czy reporter umie
s³uchaæ tego, o czym mówi¹ inni. Dlatego te¿ warto zapisaæ siê do tzw. bazy newslet-
terów, np. na witrynach firm bran¿y, któr¹ siê zajmujesz. Czasem s¹ to specjalne
newslettery dla dziennikarzy, czasem po prostu kana³y komercyjnej informacji.
W obu wypadkach mo¿esz z powodzeniem wykorzystaæ takie Ÿród³o.

Konferencje prasowe

S¹ zmor¹ ka¿dej redakcji. Dziennikarz jest „wy³¹czony” z prac bie¿¹cych na kilka go-
dzin, po czym przychodzi i stwierdza, ¿e nie by³o nic ciekawego. Redaktor mo¿e tak¿e
zdecydowaæ, ¿e sprawozdañ z konferencji nie bêdzie zamieszczaæ, bo nikogo one nie ob-
chodz¹. Obie osoby pope³niaj¹ b³¹d. Konferencja nie s³u¿y tylko do zamieszczenia notat-
ki, ¿e siê odby³a i pan Iksiñski coœ tam powiedzia³ – takie informacje rzeczywiœcie mog¹
Czytelnika nie interesowaæ. Bystry dziennikarz mo¿e z niej „wyci¹gn¹æ” sporo tematów,
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których Ÿród³em bêd¹ us³yszane wiadomoœci poparte materia³ami prasowymi (tak robi¹
wiêksze firmy). Mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e nie bêdziesz w stanie dotrzeæ na konferencjê,
a gazeta nie znajdzie osoby na Twoje zastêpstwo. Napisz wówczas e-mail do organizato-
ra konferencji, poinformuj o nieobecnoœci i poproœ o informacje (jeœli jesteœ rzeczywiœcie
zainteresowany). Pracownicy dzia³ów PR, którzy zwykle siê zajmuj¹ organizacj¹ lub
obs³ug¹ konferencji, z pewnoœci¹ przyœl¹ Ci materia³y na jej temat.

Og³oszenia i reklamy

Jest to czêsto niedoceniane przez dziennikarzy Ÿród³o ciekawych tematów. A szkoda.
Œledz¹c ró¿ne og³oszenia, mo¿na dowiedzieæ siê, która firma prze¿ywa k³opoty finan-
sowe, a która jest w trakcie likwidacji, gdzie bêd¹ prowadzone wiêksze inwestycje
(og³oszenia przetargowe na wykonanie robót zlecane przez urzêdy gminne), jak bê-
dzie zagospodarowany teren gminy w planie ogólnym i szczegó³owym, kto siê z kim
pok³óci³ i o co (oficjalne przeprosiny na ³amach prasy nakazane przez s¹d), kto chce
zarobiæ na ludzkiej naiwnoœci („oferta superatrakcyjnej lokaty w parabankach”, „jak
zarobiæ pierwszy miliard – powiemy, je¿eli przyœlesz list ze zwrotn¹ kopert¹”,
„m³odej, atrakcyjnej dam pracê za granic¹ – szczegó³y: telefon...”, „nasiona konopii
indyjskiej sprowadzam za zaliczeniem pocztowym”).

ZADANIE 5

Wyszukaj w prasie podejrzane og³oszenia. Wynotuj, czego dotycz¹, adresy, telefo-

ny. IdŸ tym tropem i sprawdŸ, czy „mia³eœ nosa”. Szukaj do skutku. Zapewniam, ¿e

nie ma dnia, by przynajmniej jedno nie pojawi³o siê w dziennikach. Napisz, co zna-

laz³eœ. Które z pozoru niewinnie wygl¹daj¹ce og³oszenia ocieraj¹ siê o przestêp-

stwo. Jak to ustali³eœ? Z jakich dodatkowych Ÿróde³ korzysta³eœ, ustalaj¹c fakty?

W³asne archiwum

W³asne archiwum to czêsto znakomite Ÿród³o dodatkowych, uzupe³niaj¹cych konkretny
tekst informacji. Jednak ¿eby z niego korzystaæ, najpierw trzeba je zbudowaæ. Jak?

Budowa

archiwum

Zacznij od za³o¿enia notesu z adresami i telefonami potencjalnych „kontaktów”,
czyli ludzi, z którymi mo¿esz w razie potrzeby siê skontaktowaæ i szukaæ u nich po-
twierdzenia wiadomoœci. Mo¿esz to zrobiæ w formie tradycyjnej (na papierze) lub
elektronicznej. Zbieraj wszelkie wizytówki. Przekonasz siê, ¿e nawet te – zda-
wa³oby siê – najbardziej „egzotyczne” kiedyœ mog¹ siê przydaæ.

Wycinki

prasowe

Wycinki prasowe to bardzo stara, pracoch³onna metoda archiwizowania. Dziœ najczê-
œciej po prostu skanuje siê wybrane informacje i tworzy elektroniczne archiwum
(pamiêtaj, ¿eby zawsze mieæ kopiê swojego archiwum w bezpiecznym miejscu).
W takim archiwum powinny tak¿e znaleŸæ siê napisane przez Ciebie teksty, najlepiej
uzupe³nione o komentarze, w których zapisa³eœ Ÿród³a informacji, wa¿ne numery tele-
fonów itp.). Istotne jest dobre, dok³adne opisanie bazy artyku³ów. Jeœli plik zawie-
raj¹cy jakiœ wycinek nazwiesz „Gazeta Wyborcza-01-01-2010”, za jakiœ czas nie
bêdziesz wiedzia³, co siê kryje pod t¹ nazw¹. Je¿eli siê specjalizujesz w s¹downictwie,
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zbieraj ciekawe rozstrzygniêcia w g³oœnych procesach, ustawy, dane statystyczne.
W razie potrzeby, kiedy redakcja zleci obudowanie konkretnej sprawy przypomnie-
niem innych procesów i zapadaj¹cych w nich wyroków, nie bêdziesz musia³ traciæ cza-
su na szukanie. Tylko najbogatsze media zatrudniaj¹ na etatach tzw. reasercherów

– szperaczy, którzy wyszukuj¹ do tekstu dodatkowe informacje.

Zbieraj te¿ w³asne materia³y, notatki ze spotkañ, taœmy z nagraniami. Przy-
dadz¹ siê, kiedy po jakimœ czasie wrócisz do opisywanej wczeœniej sprawy. Twoja pa-
miêæ mo¿e bowiem zawieœæ, nie bêdziesz móg³ przytoczyæ szczegó³ów itd. Przejrzenie
wczeœniejszych tekstów na pewno wzbogaci aktualnie opracowywany temat.

Sposób

archiwizowania

materia³ów

W³asne archiwum buduje siê latami. Techniki jego tworzenia ka¿dy dziennikarz
wymyœla sam, ka¿dy pracuje bowiem inn¹ metod¹. Opracuj swoj¹, najbardziej od-
powiadaj¹c¹ Twojemu stylowi pracy. Pamiêtaj, ¿e kluczem do tego, by odnaleŸæ
konkretny materia³, jest jego nazwa i opis. Dlatego tworz¹c archiwum, opracuj kod
nazywania materia³ów. Mo¿esz te¿ stworzyæ sobie specjaln¹ tabelê, w której przy
nazwie artyku³u, dacie jego powstania, nazwisku autora i nazwie gazety, z której
pochodzi, dopiszesz w³asne s³owa kluczowe, np.:

Techniki pracy reportera

Wiesz ju¿, gdzie szukaæ interesuj¹cych tematów. Wiedza o Ÿród³ach musi byæ jednak
powi¹zana ze zdobyciem umiejêtnoœci ich wykorzystywania. W dalszej czêœci zeszytu
powiem, w jaki sposób zdobywaæ interesuj¹ce Ciê informacje, jak byæ skutecznym.

Przedstaw siê

Ka¿demu reporterowi redakcja zleca obs³ugê i sta³y nadzór nad okreœlon¹ sfer¹ ¿ycia.
Im mniejszy zespó³, tym tzw. dzia³ek jest wiêcej. Kiedy zaczynasz siê „opiekowaæ” swoj¹
dzia³k¹, poznaj odpowiednich ludzi. Zadzwoñ, przedstaw siê i umów na spotkanie.

PRZYK£AD 5

Kole¿anka Jana Malinowskiego zajmowa³a siê na co dzieñ szkolnictwem wszystkich

szczebli. Urodzi³a dziecko. Wiadomo, ¿e nie bêdzie jej w redakcji przynajmniej przez kil-

ka miesiêcy. Redaktor naczelny zdecydowa³, ¿e Malinowski na czas jej nieobecnoœci

bêdzie zajmowa³ siê t¹ tematyk¹. Malinowski ma mgliste pojêcie o reformie edukacji,

nie ma dzieci w wieku szkolnym i w ogóle go to nie interesuje. Nie wie, z której strony

ugryŸæ zlecony mu przez sekretarza redakcji temat. W pop³ochu dzwoni do kole¿anki,

ale ta akurat pojecha³a do lekarza. Zdenerwowany dzwoni do kuratorium i osobie, która

odebra³a telefon, niesk³adnie zadaje pytania. Ta odsy³a go do innej. Malinowski wyko-

nuje kilkanaœcie telefonów i nadal wie ma³o. Dlaczego? Zrobi³ podstawowy b³¹d – nie

uczyni³ dot¹d nic, by poznaæ przynajmniej dwie, trzy osoby, które pracuj¹ w szkolnictwie.

Tytu³ artyku³u Data Nazwisko
autora

Gazeta S³owa kluczowe

Przyœlijcie pomoc 15-01-2010 Bartosz T.

Wieliñski

Gazeta

Wyborcza

Haiti, trzêsienie ziemi, Karaiby,

ofiary, Czerwony Krzy¿, PAH
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Prawid³owe zachowanie powinno wygl¹daæ inaczej.

PRZYK£AD 6

Malinowski dzwoni do kuratora. Przedstawia siê, mówi, ¿e pod nieobecnoœæ kole¿anki

bêdzie pisa³ o szkole, ale ma k³opot, poniewa¿ to obca dla niego dziedzina. Kurator

doskonale zna i ceni kole¿ankê Malinowskiego. Obiecuje pomoc i na pocz¹tek podaje

parê nazwisk. Malinowski znowu dzwoni, przedstawia siê, wyjaœnia i umawia na pierw-

sze spotkania – s³owem: nawi¹zuje pierwsze kontakty. Je¿eli zrobi to umiejêtnie, od tej

chwili poznani ludzie zawsze bêd¹ do jego dyspozycji, nawet w domu. Je¿eli Malinowski

bêdzie systematycznie dzwoni³ pod byle pretekstem, a od czasu do czasu spotka siê

osobiœcie (warto wydaæ pieni¹dze na kwiatek, zabraæ gad¿ety swojej redakcji), nie

bêdzie mia³ problemu z uzyskaniem informacji nawet póŸnym wieczorem. Gdy kontakty

bêd¹ przyjacielskie, ludzie zaczn¹ sami wydzwaniaæ do Malinowskiego, informowaæ go

o nowinkach, podsuwaæ tematy, którymi powinien siê zainteresowaæ.

Spotkania oficjalne – okazja do poznania ciekawych osób

Spotkania oficjalne s¹ czêsto nudne, ale nie wolno ich unikaæ. To kolejny sposób, by po-
znaæ interesuj¹cych Ciê ludzi. W tym fachu prawda jest oczywista: nie bywasz – nie ist-

niejesz. Staraj siê w trakcie „oficja³ek” nie traciæ czasu, pamiêtaj¹c, ¿e jesteœ w pracy.
Rozmawiaj z ludŸmi, przedstaw siê tym, których nie znasz (poproœ, by Ciê przedstawio-
no). Na koniec umów siê na prywatne ju¿ spotkanie. Im wiêcej poznasz osób, tym lepiej.
Nie trzymaj siê kurczowo tylko jednego krêgu oficjeli, podchodŸ do ró¿nych grup. Nie bój
siê – ludzie lubi¹ rozmawiaæ z dziennikarzami. Zawód ten jest doœæ wysoko notowany.

Spotkanie przy kawie, dobrym trunku

Korzystaj z tej formy tak czêsto, jak Ciê na ni¹ staæ (prawie ¿adna redakcja nie prze-
widuje dla reporterów tzw. reprezentacyjnego bud¿etu). Je¿eli Ciê ktoœ zaprasza,
nie odmawiaj. W cztery oczy, przy alkoholu (bez przesady) i kawie ludziom roz-
wi¹zuj¹ siê jêzyki. PodchodŸ jednak do ploteczek bardzo ostro¿nie. Mog¹ mieæ bo-
wiem np. pod³o¿e personalnych rozgrywek.

Jeœli rozmówca poufnie przeka¿e Ci newsa, szukaj jego potwierdzenia w in-

nych Ÿród³ach, u innych osób. Nie zdradzaj przy tym pierwotnego informa-

tora, bo go stracisz. Zgodnie z prawem prasowym pod ¿adnym pozorem nie

wolno Ci wykorzystaæ informacji zastrze¿onej. Nie wolno równie¿ puœciæ

jej w obieg szybciej, ni¿ masz na to zgodê rozmówcy.

Telefony

Ka¿dy doœwiadczony redaktor bêdzie Ci wpaja³, ¿e „na telefon” nie mo¿na pracowaæ.
To prawda. Nie mo¿na, ale czêsto nie da siê inaczej. Telefon to podstawowe narzê-
dzie pracy dziennikarza, reportera gor¹cych mediów, szczególnie dzienników. Jed-
nak nie mo¿na bazowaæ tylko na informacjach uzyskanych t¹ drog¹. Telefon powi-
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nien s³u¿yæ jako uzupe³nienie lub sprawdzenie wiadomoœci zdobytych drog¹ bezpo-
œredni¹. Skraca on te¿ drogê do rozmówcy. Kiedy czas goni, a sekretarz krzyczy, ¿e
spóŸni siê z wydaniem, jest jedynym ratunkiem dla reportera. Mo¿e siê jednak zda-
rzyæ, ¿e informator bêdzie domaga³ siê osobistej rozmowy, wówczas nale¿y siê umó-
wiæ na wizytê i... szukaæ kogoœ, kto za poœrednictwem telefonicznych ³¹czy zechce
udzieliæ wyjaœnieñ. Zapewniam, ¿e gor¹ca proœba poparta argumentem terminu od-
dania materia³u do druku skutkuje. Oczywiœcie nie zapomnij póŸniej spotkaæ siê
z osob¹, z któr¹ wczeœniej rozmawia³eœ. Wydrukowanego tekstu ju¿ nic nie zmieni,
ale zawsze mo¿na temat kontynuowaæ.

E-maile

Coraz czêœciej jako Ÿród³o informacji wykorzystuje siê e-mail. Jeœli nie mo¿esz siê do
kogoœ dodzwoniæ, a dysponujesz jego adresem e-mailowym – napisz do niego. Byæ
mo¿e oddzwoni, byæ mo¿e przyœle odpowiedŸ e-mailem. Jeœli nie odpowiada, spróbuj
jeszcze zadzwoniæ. To w Twoim interesie jest zdobycie informacji, a osoba, któr¹ pro-
sisz e-mailowo o jej udzielenie, mog³a po prostu zapomnieæ o tym liœcie. Co wa¿ne,
staraj siê pisaæ z adresu s³u¿bowego. Jeœli z jakichœ powodów go nie posiadasz albo
nie mo¿esz u¿yæ w danym momencie, zadbaj, aby jako nadawca listu wyœwietla³o siê
Twoje imiê i nazwisko oraz nazwa gazety, z któr¹ wspó³pracujesz, a nie login do
skrzynki. Pomyœl, czy powa¿nie potraktowa³byœ e-mail od „czyteoczymogaklamac”
o tytule „Proœba o spotkanie – pilne!”?

Imprezy

Kolejne miejsce, w którym musisz byæ, to ró¿nego typu imprezy. Tak jak na spotka-
niach oficjalnych, spotkasz tu wiele interesuj¹cych osobistoœci, nawi¹¿esz nowe kon-
takty, odœwie¿ysz stare. Na imprezach ludzie zachowuj¹ siê bardziej swobodnie,
st¹d kontakt z nimi jest ³atwiejszy. ¯artem, anegdot¹ mo¿esz zdobyæ ich serca. PóŸ-
niej wystarczy tylko telefon, spotkanie i Twoje Ÿród³o bêdzie s³u¿yæ pomoc¹.

Uk³ad towarzyski z kolegami z innych redakcji

Solidarnoœæ

a konkurencja

Media s¹ zdominowane walk¹ o Czytelnika, S³uchacza, Widza. Szefowie czêsto pod-
krêcaj¹ atmosferê, zakazuj¹c kontaktów z innymi redakcjami (kiedyœ redaktor na-
czelny i prezes jednego z poznañskich dzienników zabroni³ wchodziæ dziennikarzom
konkurencyjnej redakcji na swój teren, zakaz obejmowa³ równie¿ prywatne kontak-
ty). Z regu³y dziennikarze traktuj¹ owe przepisy doœæ niefrasobliwie. W „terenie” po-
magaj¹ sobie, wymieniaj¹ siê informacjami – znajduj¹ siê bowiem w podobnej sytu-
acji. Je¿eli w konkurencyjnej gazecie uka¿e siê bogatszy w fakty tekst – awantura
murowana. Dziœ dotknie ona Ciebie, nastêpnego dnia kolegê z innej redakcji. St¹d
solidarnoœæ i kole¿eñskoœæ bierze górê nad walk¹ o to, kto ma wiêcej i lepiej. Nie zna-
czy to oczywiœcie, ¿e wœród pisz¹cych nie istnieje konkurencja. Jest i to silna, ale po-
lega ona na zupe³nie czym innym – ambicj¹ ka¿dego ¿urnalisty jest znalezienie spra-
wy, o której dot¹d nikt nie pisa³. Natomiast tam, gdzie s¹ wszyscy, gdzie zdarzenie
jest z góry przewidziane, dziennikarze oferuj¹ sobie du¿¹ pomoc. Umawiaj¹ siê na-
wet, w którym dniu tekst uka¿e siê w druku. Takiej umowy nie wolno z³amaæ, bo œro-
dowisko zrobi Ci psikusa.
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Wiadomoœci nale¿y zweryfikowaæ

Pisanie tekstu zaczyna siê od jakiegoœ sygna³u. Pochodzi on najczêœciej z pierwszego
omawianego Ÿród³a – od ludzi. Musisz otrzyman¹ informacjê sprawdziæ przy-

najmniej w dwóch innych miejscach. Wiesz ju¿, ¿e niezachowanie tej procedury
mo¿e siê nieprzyjemnie skoñczyæ. Zdarza siê, ¿e sprawa wygl¹da jak w dowcipie
mówi¹cym o tym, ¿e w Moskwie na placu Czerwonym rozdaj¹ rowery – po sprawdze-
niu okaza³o siê, ¿e nie w Moskwie, ale w Petersburgu, nie na placu Czerwonym, ale
na Newskim Prospekcie, nie rozdaj¹, ale kradn¹.

PRZYK£AD 7

Na kolegium redakcyjnym kierownik dzia³u spo³ecznego rzuci³ temat: amerykañ-

skiego studenta pobi³a w Poznaniu na Starym Rynku policja, potem zatrzyma³a go

na 48 godzin, nikogo nie zawiadamiaj¹c. Wypuszczaj¹c go na wolnoœæ, zagrozi³a, ¿e

jak piœnie s³ówko, to dopiero zobaczy. Student natychmiast wyjecha³ do Krakowa,

do rodziny i tam opowiedzia³ o wszystkim.

Zg³oszonym tematem zaj¹³ siê reporter œledczy. Po kilku godzinach pracy okaza³o

siê, ¿e student by³ pijany, nie mia³ dokumentów. Awanturuj¹cego siê w lokalu

ch³opaka zabra³a policja i odstawi³a do akademika. Tam zd¹¿y³ naubli¿aæ kolegom,

po czym wyszed³. Przewróci³ siê na schodach pod rondem Kaponiera i mocno siê

pot³uk³. Po karetkê zadzwoni³ œwiadek tego zdarzenia. Student trafi³ do izby przyjêæ,

tam lekarz zszy³ ranê i zaleci³ pozostanie na obserwacji, poniewa¿ istnia³o prawdo-

podobieñstwo wstrz¹œnienia mózgu. Po dwóch dniach Amerykanin wyszed³ ze szpi-

tala i natychmiast wsiad³ w poci¹g do Krakowa. Rodzinie, która przerazi³a siê jego

widokiem, opowiedzia³ zmyœlon¹ historyjkê, poniewa¿ wstydzi³ siê wyznaæ prawdê.

Rodzina z kolei zadzwoni³a do znajomej dziennikarki, ta „nada³a” temat naszemu

kierownikowi dzia³u spo³ecznego i tak zaczê³a siê praca reportera. Gdyby zawierzy³

jednemu informatorowi, jednemu Ÿród³u (studentowi i jego rodzinie), dziœ sta³by

przed sêdzi¹ i t³umaczy³, dlaczego z³ama³ prawo (powinieneœ umieæ odpowiedzieæ

na pytanie: dlaczego?). Poniewa¿ zaœ pracowa³ rzetelnie, straci³ tylko kilka godzin.

Sprawdzanie informacji to podstawowe zadanie reportera. Sprawdzaæ mo¿na

telefonicznie lub osobiœcie. Wszystko zale¿y od czasu, jakim dysponujemy.

Technika utrwalania zdobywanych wiadomoœci

Czy nale¿y nagrywaæ, od razu robiæ notatki, a mo¿e staraæ siê wszystko zapamiêtaæ
i póŸniej spisaæ?

Nie mam jednej recepty, która w ka¿dych warunkach siê sprawdzi. Znowu powtórzê
– wszystko zale¿y od sytuacji, od rozmówcy, od przyzwyczajenia reportera.

Nagranie Doœwiadczenie mi podpowiada, ¿e ludzie generalnie p³osz¹ siê na widok mikrofonu,
dyktafonu czy kamery. I nie ma znaczenia, ¿e reporter póŸniej materia³ tnie, segre-
guje, montuje czy odtwarza z dyktafonu, by spisaæ informacje na komputerze. Tylko
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nieliczni, przywykli do kontaktów z przedstawicielami mediów, nie reaguj¹ nerwo-
wo na widok sprzêtu do nagrywania. Do nich mo¿esz zaliczyæ rzeczników prasowych,
polityków, znane postaci z ¿ycia gospodarczego, kulturalnego, sportowego, g³oœne
nazwiska ze œwiata nauki, medycyny. Przys³owiowy Kowalski, którym siê z jakiegoœ
powodu zainteresowa³eœ, mo¿e nagle straciæ ochotê na rozmowê, nie bêdzie ju¿ swo-
bodnie pos³ugiwa³ siê jêzykiem. Na co dzieñ dowcipny, inteligentny cz³owiek, maj¹c
mikrofon przy twarzy, bêdzie zachowywaæ siê zupe³nie inaczej. Na nic zda siê t³uma-
czenie, ¿e dyktafon to tylko nowoczeœniejszy sposób robienia notatek, ¿e nagranie
zrobione dla radia bêdzie jeszcze poddane obróbce i monta¿owi (wycina siê wszystkie
„eee”, „yyy” itp. wtrêty, które maj¹ miejsce w trakcie rozmowy). Najlepiej schowaj
wówczas sprzêt i zmieñ temat. Kiedy zorientujesz siê, ¿e Twój rozmówca „znormal-
nia³”, podejmij przerwany w¹tek, który najbardziej Ciê interesuje. Mo¿esz ewentu-
alnie wyj¹æ notes i zapisywaæ pewne informacje – to go nie bêdzie deprymowaæ. Na-
tomiast kiedy wrócisz do redakcji, siadaj od razu do pisania. W g³owie bêdziesz
mia³ jego s³owa, w sercu temperaturê i nastrój spotkania. Jeœli od³o¿ysz pracê na
póŸniej, przekonasz siê, ¿e ju¿ nie „czujesz” tematu. Wyda Ci siê p³aski, ma³o intere-
suj¹cy i tak go w³aœnie opiszesz – bez emocji, nerwów.

Notatki Doœwiadczenie mi podpowiada równie¿, ¿e s¹ sytuacje, kiedy robienie notatek wrêcz
utrudnia pracê. Rêce i g³owa s¹ zajête pisaniem, tymczasem woko³o dzieje siê mnós-
two rzeczy. Najlepiej wówczas patrzeæ, s³uchaæ, ch³on¹æ atmosferê. Dobry tekst po-
wstanie „na gor¹co”, po powrocie do redakcji. Znowu z tego samego powodu – utrwa-
lenia wra¿eñ, które jeszcze tkwi¹ w ca³ym ciele.

Technika pracy zale¿y od rozmówcy, Twoich przyzwyczajeñ i sytuacji. Stosuj

tê, która w danym momencie jest najbardziej wygodna i konieczna. Gdy za-

le¿y Ci na wiernoœci s³ów rozmówcy, dok³adnoœci przekazu, ewentualnym

zabezpieczeniu siê przed oskar¿eniem o pisanie nieprawdy, utrwalaj wszyst-

ko na taœmie. Gdy chcesz Czytelnikowi oddaæ atmosferê, nastrój zdarzenia,

gdy wa¿niejsze staje siê nie to, co ktoœ mówi, ale jak mówi, gdy nadrzêdny

jest ogólny obraz, a nie szczegó³ – polegaj na swojej pamiêci, wra¿liwoœci,

ewentualne notatki rób w przerwach, mniej wa¿nych momentach. Kiedy

Twoi rozmówcy s¹ gadu³ami i czêsto zbaczaj¹ z tematu, a Tobie zale¿y, by

„wci¹gn¹æ” ich w pogaduszki – notuj. Nagrywanie kilometrów taœmy przy-

sporzy Ci tylko k³opotu, a spisanie tekstu zajmie sporo czasu.

Segregowanie

informacji

Za³ó¿my, ¿e zebra³eœ ju¿ wszystkie potrzebne informacje. Teraz musisz je posegrego-
waæ, wybraæ te, które bêd¹ przydatne do napisania tekstu. Skup siê i zastanów – co
chcesz Czytelnikowi powiedzieæ. Kiedy siê zdecydujesz, sprawa bêdzie prosta. Zbêd-
ne materia³y od³ó¿ (mog¹ siê jeszcze kiedyœ przydaæ – patrz: budowanie archiwum),
potrzebne – jeszcze raz przejrzyj, przeczytaj i... zabierz siê do pisania. Jak? Nauczê
Ciê tego w nastêpnym zeszycie. Ale zanim przejdziesz do pisania, zapoznaj siê z dalej
poruszanymi kwestiami.
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PROGRAM  KURSU

 Zeszyt 1
O czym powinien wiedzieć dziennikarz, by uniknąć kłopotów
Mikroświat redakcji. „Miny”, które czekają na początkującego dziennikarza 
w kontaktach zewnętrznych. Kto musi nam udzielić informacji, a kto może 
odmówić. Jak wyegzekwować swoje prawo do uzyskania informacji. Jak uniknąć 
sprostowań lub procesów sądowych. Osoby publiczne. Do jakich materiałów 
dziennikarz ma prawo wglądu. Ochrona danych i wizerunku. Prawo prasowe.

 Zeszyt 2
Zawód reporter
Źródła informacji – człowiek, dokumenty, archiwa, Internet, ogłoszenia i rekla-
my, materiały nadsyłane z instytucji i firmy, faksy, listy. Jak budować własne 
archiwum. Jak zdobywać informatorów. Weryfikacja uzyskanych informacji.

 Zeszyt 3
Informacja
Czym jest informacja. Typy informacji. Konstrukcja informacji krótkiej i dłuższej. 
Co to jest lid, sposoby pisania lidów. Tytuły prasowe, nadtytuły, podtytuły.

 Zeszyt 4
Wywiad
Przygotowanie do wywiadu – zbieranie informacji o osobie, z którą chcemy 
rozmawiać, o problemie, o który chcemy pytać, ułożenie wstępnej listy 
pytań, technika pracy. Przeprowadzenie wywiadu – zachowanie podczas 
rozmowy, kolejność zadawanych pytań, nowe wątki pojawiające się  
w rozmowie, tzw. trudne pytania.

 Zeszyt 5
Reportaż
Temat na reportaż – aktualne wydarzenie, notatka prasowa, ciekawi ludzie, 
trop wydarzenia historycznego, własne uczestnictwo. Technika pracy – oczy 
i uszy szeroko otwarte, na co zwracać uwagę, jak się zachowywać, jak 
rozmawiać z ludźmi. Technika pisania – w której osobie, jaki zastosować 
czas, jakie tempo, sposób wplatania cytatów.

 Zeszyt 6
Artykuł publicystyczny
Organizacja materiału publicystycznego – zbieranie danych (źródła infor-
macji). Formułowanie lidu i ustalanie zasadniczej tezy. Grupowanie danych 
– ognisko tematyczne, formułowanie tez pomocniczych w przejrzystej 
kolejności. Obudowa tekstu – tytuł, nadtytuł, podtytuły, śródtytuły, „wybicia”. 
Opracowanie graficzne tekstu – ramka, mapa, diagram, wykres, zdjęcia.

 Zeszyt 7
Gatunki dziennikarskie – komentarz, recenzja, felieton, esej
Komentarz – prezentacja jednostkowego faktu w powiązaniu z innymi 
faktami, struktura, język, odmiany. Recenzja – struktura, krytyka a recenzja. 
Felieton – cechy, mistrzowie gatunku, odmiany. Esej – poszukiwanie źródeł, 
teza główna, konstrukcja myślowa, narracja.

 Zeszyt 8
Nie ma gazety bez Czytelników
Kim jest nasz Czytelnik (wykształcenie, płeć, rodzina, majątek, zaintere-
sowania, miejsce zamieszkania). Sposób kontaktu Czytelnika z redakcją. 
Czego Czytelnik oczekuje od redakcji i jak mu pomóc. Dlaczego kontakt 
z Czytelnikiem jest ważny dla redakcji, co wnosi. Interaktywność na łamach.

 Zeszyt 9
Fotografia prasowa
Co to jest fotografia prasowa i czym się różni od innych. Podstawowe wy-
mogi względem zdjęcia prasowego. Sprzęt i jego zastosowanie. Fotografia 
cyfrowa. Skanowanie i obróbka komputerowa. Kadrowanie. Fotoreportaż. 
Zdjęcie – symbol. Portret prasowy. Samodzielna informacja. Rola światła  
w zdjęciu. Prawo autorskie i pokrewne w części dotyczącej fotografii.

 Zeszyt 10
Grafika prasowa
Historia ilustracji prasowej od XIX w. Rola ilustracji w prasie. Podział ilustracji 
ze względu na funkcję. Podział ilustracji ze względu na typ użytego narzę-
dzia. Infografika – jak zbierać materiały, rodzaje infografik. Współczesne 
metody przygotowania ilustracji do druku.

 Zeszyt 11
Kto i za co odpowiada w redakcji
Struktura redakcji dużego dziennika, czyli kto jest kim w redakcji. Tematy. 
Przebieg kolegium redakcyjnego. Praca – teoria i praktyka. Łamanie 
tekstów. Deadline. Elektroniczna forma gazety. Redakcja tygodnika lub 
miesięcznika.

 Zeszyt 12
Redaktor, redagowanie, redakcja
Redaktor – kim jest, co potrafi i jakie ma obowiązki. Planowanie, zarzą-
dzanie i rzeczywistość. Redakcja merytoryczna. Redakcja techniczna, czyli 
łamanie i makietowanie.

 Zeszyty 13-14
Layout, czyli projekt graficzny i merytoryczny tytułu prasowego
Podstawowe pojęcia. Skuteczna trasa czytania – czas poświęcony na 
lekturę i wynikające z tego konsekwencje, układ kolumny. Przestrzeń 
redakcyjna – stałe rubryki, kolumny tematyczne. Typ gazety ze względu na 
zawartość merytoryczną i grafikę – opiniotwórcza, tzw. bulwarowa, mutacja 
obu. Szata graficzna – makieta, wybór wielkości i kroju czcionki dla tytułu, 
podtytułu, nadtytułu, wybicia, lidu, tekstu; budowa szpalty – kiedy pion, 
kiedy poziom, operowanie światłem, równowaga między ilustracją a tekstem 
(kiedy można ją złamać), włamywanie ilustracji na stronę.

 Zeszyt 15
Reklama, kryptoreklama a rzetelność dziennikarska
Znaczenie reklamy dla mediów. Dział reklamy. Co jest, a co nie jest kryp-
toreklamą. Inne formy promocji (sponsoring, mecenat, patronat medialny, 
barter, product placement). Ciekawa informacja nie jest reklamą. Zasady, 
kryteria i etyka dziennikarska.

 Zeszyt 16
Wydajemy własny tytuł prasowy
Krótkie podsumowanie wiadomości z 15 zeszytów. Jak założyć gazetę. Plan 
finansowy. Formalności. Layout. Drukarnia i okolice. Kolportaż i dystrybucja. 
Marketing i sprzedaż reklam. Zarządzanie. Internet.
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