
 
 

 
                                
 
                                    
 

Przetwarzanie informacji

Data wydarzenia
 
Miejsce wydarzenia

Wykładowcy
 
 

                                
  
                                    

Przetwarzanie informacji
 Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady
 Prawo etyczne
 Wybór interesującego tematu
 Opracowywanie podstawowych informacji 
 Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
 Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

Data wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Wykładowcy
                

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

W

Przetwarzanie informacji
Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady
Prawo etyczne 
Wybór interesującego tematu
Opracowywanie podstawowych informacji 
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

Data wydarzenia: 26.

Miejsce wydarzenia: 

Wykładowcy: Mgr. Vladimír Seman
           Ing. Vladimír Seman 

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Warsztat No

Przetwarzanie informacji: 
Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady

  
Wybór interesującego tematu
Opracowywanie podstawowych informacji 
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

26.-28.8.2020

 Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 

Mgr. Vladimír Seman
Ing. Vladimír Seman 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

arsztat No

Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady

Wybór interesującego tematu 
Opracowywanie podstawowych informacji 
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

28.8.2020 

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 

Mgr. Vladimír Seman 
Ing. Vladimír Seman  

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

 
 

 

 

 

arsztat No

 

Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady

Opracowywanie podstawowych informacji 
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

 

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 
 

 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

arsztat No

Podstawy dziennikarstwa, podstawowe zasady  

Opracowywanie podstawowych informacji - ich wybór, 
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

  

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

arsztat No.1

ich wybór, weryfikacja prawdziwości
Przygotowanie danych wyjściowych produkcji medialnej 
Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

Vihorlat resort, RO Sninské rybníky  

“Przygraniczni Reporterzy“ 

  

Uherce Mineralne  (PL)

.1 

weryfikacja prawdziwości

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami

Uherce Mineralne  (PL) 

weryfikacja prawdziwości

Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wywiad radiowy z respondentami 

weryfikacja prawdziwości 



 

 

      
                                
 
                                    

Obsah

 

       
                                
  
                                    

Obsah 
1. Dziennikarstwo 
2. Prawo etyczne
2.1. Obiektywność
2.2. Naruszanie zasad
2.3. Rzetelność dziennikarska
3. Wybór interesującego tematu
4. Dostęp do przetwarzania informacji
4.1. O czym się mówi w mieście
4.2. Zimny bekon i potrząśnij psem
4.3. Kryteria tematyczne
4.4. Zarzą
4.5. Przykład z pracy największego zbieracza treści 
4.6. Jak działa RankBrain?
4.7. Weryfikacja informacji
4.8. Jak zweryfikować prawdziwość informacji?
4.8.3. 
4.8.4. 
5. Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów
5.1. Informacja prasowa
5.2. Konfe
5.3. Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie
5.4. Zdarzenie wyzwalane 
5.5. Monitoring i analiza mediów
5.6. Kompleksowa strategia komunikacji
5.7. Komunikacja kryzysowa
5.8. Szkolenie medialne
5.9. Płatna reklama
6. Przygotowan
7. źródła

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

Dziennikarstwo 
Prawo etyczne
Obiektywność
Naruszanie zasad
Rzetelność dziennikarska
Wybór interesującego tematu

ostęp do przetwarzania informacji
O czym się mówi w mieście
Zimny bekon i potrząśnij psem
Kryteria tematyczne
Zarządzanie tematami
Przykład z pracy największego zbieracza treści 
Jak działa RankBrain?
Weryfikacja informacji
Jak zweryfikować prawdziwość informacji?

 Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe
 Uważaj na 
Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów
Informacja prasowa
Konferencja prasowa
Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie
Zdarzenie wyzwalane 
Monitoring i analiza mediów
Kompleksowa strategia komunikacji
Komunikacja kryzysowa
Szkolenie medialne
Płatna reklama
Przygotowanie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami
źródła ................................

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Dziennikarstwo - podstawowe pojęcia i zasady
Prawo etyczne ................................
Obiektywność ................................
Naruszanie zasad ................................
Rzetelność dziennikarska
Wybór interesującego tematu

ostęp do przetwarzania informacji
O czym się mówi w mieście
Zimny bekon i potrząśnij psem
Kryteria tematyczne ................................

dzanie tematami ................................
Przykład z pracy największego zbieracza treści 
Jak działa RankBrain? ................................
Weryfikacja informacji ................................
Jak zweryfikować prawdziwość informacji?

Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe
Uważaj na obraźliwe, emocjonalne dostrajanie informacji

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów
Informacja prasowa ................................

rencja prasowa ................................
Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie
Zdarzenie wyzwalane - marketing wydarzeń (Eventy)
Monitoring i analiza mediów
Kompleksowa strategia komunikacji
Komunikacja kryzysowa
Szkolenie medialne ................................
Płatna reklama ................................

ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami
................................

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

podstawowe pojęcia i zasady
................................................................
................................................................

................................
Rzetelność dziennikarska ................................
Wybór interesującego tematu ................................

ostęp do przetwarzania informacji
O czym się mówi w mieście ................................
Zimny bekon i potrząśnij psem ................................

................................
................................

Przykład z pracy największego zbieracza treści 
................................
................................

Jak zweryfikować prawdziwość informacji?
Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe

obraźliwe, emocjonalne dostrajanie informacji
Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

................................
................................

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie
marketing wydarzeń (Eventy)

Monitoring i analiza mediów ................................
Kompleksowa strategia komunikacji
Komunikacja kryzysowa ................................

................................
................................................................

ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami
................................................................

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

podstawowe pojęcia i zasady
................................
................................

................................................................
................................................................

................................
ostęp do przetwarzania informacji ................................

................................
................................

................................................................
................................................................

Przykład z pracy największego zbieracza treści 
................................................................
................................................................

Jak zweryfikować prawdziwość informacji? ................................
Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe

obraźliwe, emocjonalne dostrajanie informacji
Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów ................................

................................................................
................................................................

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie ................................
marketing wydarzeń (Eventy)

................................
Kompleksowa strategia komunikacji ................................

................................................................
................................................................

................................
ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami

................................................................

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

podstawowe pojęcia i zasady ................................
................................................................
................................................................

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................................................
................................................................

................................
................................

Przykład z pracy największego zbieracza treści - Google ................................
................................
................................
................................

Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe
obraźliwe, emocjonalne dostrajanie informacji

................................
................................
................................

................................
marketing wydarzeń (Eventy) ................................

................................................................
................................................................

................................
................................

................................................................
ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami

................................

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

................................................................
................................
................................

................................
................................................................

................................
................................

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................
................................................................
................................................................
................................................................

Wideo jest bardziej skomplikowane, ale jest to możliwe ................................
obraźliwe, emocjonalne dostrajanie informacji ................................

................................................................
................................................................
................................................................

................................................................
................................

................................
................................

................................................................
................................................................

................................
ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami

................................................................

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

................................
..............................................................
..............................................................

.........................................................
................................

................................................................
............................................................

................................
................................................................

................................
................................

........................................................
................................
................................
................................

......................................................
...................................................

................................
...................................................
................................

.....................................................
.............................................................

................................................................
........................................................

................................
....................................................

...........................................................
ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami

................................

  

Uherce Mineralne  (PL) 

..........................................
..............................
..............................

.........................
............................................

......................................
............................

........................................
...................................

....................................................
................................................

........................
...............................................
..............................................
............................................

......................
...................

..........................................
...................

.................................................
.....................

.............................
....................................

........................
...........................................

....................
...........................

ie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami .....
.........................................

 1 

.......... 2 

.............................. 3 

.............................. 3 

......................... 5 

............ 5 

...... 6 

............................ 8 

........ 8 

... 8 

.................... 9 

................ 10 

........................ 10 

............... 11 

.............. 13 

............ 15 

...................... 16 

................... 16 

.......... 17 

................... 17 

................. 17 

..................... 17 

............................. 18 

.... 18 

........................ 18 

........... 18 

.................... 19 

........................... 19 

..... 20 

......... 21 



 

 

      
                                
 
                                    

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory 

celu informowanie opinii publicznej. 

- osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

śro

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

wymagają pewnej wyobraźni.

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

jednak należy obchodz

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 

ich wiarygodności.

       
                                
  
                                    

                

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory 

celu informowanie opinii publicznej. 

Jej podstawową przesłanką jest za

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

środkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

 

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

wymagają pewnej wyobraźni.

 

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

jednak należy obchodz

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 

ich wiarygodności.
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Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory 

celu informowanie opinii publicznej. 

Jej podstawową przesłanką jest za

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

wymagają pewnej wyobraźni.

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

jednak należy obchodz

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 

ich wiarygodności. 
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Dziennikarstwo 

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory 

celu informowanie opinii publicznej. 

Jej podstawową przesłanką jest za

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

wymagają pewnej wyobraźni. 

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

jednak należy obchodzić się ostrożnie z informacjami uzyskanymi z innych mediów. Wraz z 

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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Dziennikarstwo - podstawowe pojęcia i zasady

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory 

celu informowanie opinii publicznej.  

Jej podstawową przesłanką jest zatem istnienie publicznej informacji i komunikacji. Dziennikarz 

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

ić się ostrożnie z informacjami uzyskanymi z innych mediów. Wraz z 

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

podstawowe pojęcia i zasady

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

(1989, 258) jako proces twórczy, którego wytwory - wypowiedzi i materiały dziennikarskie 

tem istnienie publicznej informacji i komunikacji. Dziennikarz 

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

ić się ostrożnie z informacjami uzyskanymi z innych mediów. Wraz z 

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

podstawowe pojęcia i zasady

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

wypowiedzi i materiały dziennikarskie 

tem istnienie publicznej informacji i komunikacji. Dziennikarz 

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie n

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

ić się ostrożnie z informacjami uzyskanymi z innych mediów. Wraz z 

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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podstawowe pojęcia i zasady

Dziennikarstwo zostało scharakteryzowane przez Terminologiczny Słownik Dziennikarstwa 

wypowiedzi i materiały dziennikarskie 

tem istnienie publicznej informacji i komunikacji. Dziennikarz 

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media.

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

przekazywane za pośrednictwem zimnego medium dostarczają pozornie niekompletnych informacji i 

Podstawową zasadą dziennikarstwa jest przekazywanie opinii publicznej prawdziwych i 

obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 
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pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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tem istnienie publicznej informacji i komunikacji. Dziennikarz 

osoba informuje opinię publiczną o faktach o charakterze publicznym, bierze pod uwagę kanał 

komunikacji, którym przekazuje informacje. Kanały używane do przesyłania informacji nazywane są 

dkami masowego przekazu. Są podzielone na drukowane, elektroniczne i nowe media. 

Marshall McLuhan dodatkowo dzieli media na gorące i zimne w zależności od poziomu 

uczestnictwa odbiorcy. Gorące media dostarczają jasno ustrukturyzowanych informacji, zwykle 

postrzeganych w jednym znaczeniu. Typowym gorącym medium jest na przykład radio. Z kolei zimne 

media wymagają większego udziału odbiorcy i zaangażowania większej ilości zmysłów. Informacje 

iekompletnych informacji i 
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obiektywnych informacji. Tymi źródłami mogą być zarówno informatorzy, jak i inne media. Obecnie 

ić się ostrożnie z informacjami uzyskanymi z innych mediów. Wraz z 

pojawieniem się nowych mediów, zwłaszcza Internetu, wartość informacji jest wprost proporcjonalna do 
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niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy:

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie.

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

czasów myśliwych i

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

zamiarem jej ulepszenia.

 

 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

wydarzeń opisanych w jego artykułach.

 
Dzięki hipot

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.

 

       
                                
  
                                    

 

 Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy:

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie.

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

czasów myśliwych i

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

zamiarem jej ulepszenia.

2.1. 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

wydarzeń opisanych w jego artykułach.

Dzięki hipotetycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.
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Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy:

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie.

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

czasów myśliwych i zbieraczy do globalizacji.

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

zamiarem jej ulepszenia.

 Obiektywność

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

wydarzeń opisanych w jego artykułach.

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy:

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie.

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

zbieraczy do globalizacji.

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

zamiarem jej ulepszenia. 

Obiektywność 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

wydarzeń opisanych w jego artykułach.

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

2. Prawo etyczne

Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy:

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie.

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

zbieraczy do globalizacji. 

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

wydarzeń opisanych w jego artykułach. 

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Prawo etyczne

Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

imię osiągnięcia obiektywizmu wchodzą inne elementy: 

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do konc

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

fakty, jak się z nimi spierać i jak uzyskuje się opinie. 

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego w

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

 

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Prawo etyczne 

Jedną z minimalnych gwarancji obiektywizmu jest potwierdzenie informacji z co najmniej dwóch 

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

Ale jak osiągnąć te wartości? To tutaj dochodzimy do koncepcji krytycznego myślenia, które jest 

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

Ten rodzaj myślenia jest, można powiedzieć, częścią naszego wyposażenia intelektualnego: „Myślenie 

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.
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„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

potwierdzenie informacji z co najmniej dwóch 

niezależnych źródeł. Oczywiście z etycznego punktu widzenia w tworzenie produktu dziennikarskiego w 

epcji krytycznego myślenia, które jest 

niezbędne w każdym dziennikarstwie. Myślenie krytyczne koncentruje się na tym, jak weryfikowane są 

yposażenia intelektualnego: „Myślenie 

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 
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etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 

napotykamy szereg założeń, których stopień integralności jest niezwykle istotny z punktu widzenia etyki. 

To prawda, że stopień konfliktu interesów jest tylko jednym z wielu elementów tworzących osobowość 

dziennikarza, a jego znaczenie można dyskutować w każdym przypadku z osobna.
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yposażenia intelektualnego: „Myślenie 

krytyczne“ pojawiło się na długo przed tym, zanim w ogóle praktykowano jakiekolwiek nauczanie, jest 

zakorzenione w najgłębszych korzeniach cywilizacji. Jest kamieniem węgielnym na drodze ludzkości od 

Zagląda też za zasłonę wiedzy: „Myślenie krytyczne“ to sztuka myślenia analitycznego i oceniającego z 

Patrząc na stopień obiektywizmu jako jedno z najważniejszych kryteriów poszanowania 

dziennikarskiej, idea dziennikarza piszącego twardym i jasnym piórem nabiera bardziej realistycznych 

konturów w harmonii z możliwie najmniejszym osobistym związkiem i wspólną przeszłością z aktorami 

etycznej kwantyfikacji zmiennych w projektowaniu takiej dziennikarskiej tożsamości 
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 Niemniej jednak możemy wyrazić pogląd, że istnieją fakty, które są bardziej istotne dla idei uczciwości 

niż inne (czego dowodem jest istnienie kod

zasad, których dziennikarz musi przestrzegać, aby zachować uczciwość) . Patrząc na uczciwość 

dziennikarza poprzez treść kodeksów etycznych, konflikt interesów jest z pewnością ważnym 

czynnikiem

lub innego związku z przedstawianymi zjawiskami, moglibyśmy logicznie wyrazić tę ideę 

krzywa liczby i głębokości relacji przesuwa się w pozytywnym k

dziennikarskiej. praca

Jednak brak zaangażowania emocjonalnego, i brak wszystkich relacji paradoksalnie oznaczałoby 

niemożność napisania jakiegokolwiek artykułu, ponieważ jakość i liczba

osobowość dziennikarską jakby w opozycji na najbardziej podstawowym poziomie obiektywizmu. 

Ponadto w przypadku gazet drukowanych, dla wydawców, jako istotnego ogniwa w łańcuchu tworzenia 

przemówienia dziennikarskiego, kluczowe są 

Dziennikarstwo jest zakorzenione w społeczeństwie i opiera się na okolicznościach społecznych, dlatego 

ważne jest, aby gazety i dziennikarze tworzyli relacje w ramach struktur społecznych.

Jednak przy nawiązywaniu relacji w celu u

zachowania integralności w jak najszerszym znaczeniu, konieczne jest przestrzeganie zasad, które są nie 

tylko prawnie wiążące, ale także określone standardy etyczne, które są moralnie wiążące dla każdeg

dziennikarza.

 Wysiłki mające na celu zachowanie obiektywizmu muszą być poparte szeroką znajomością problemu, 

która może stanowić tarczę ochronną dla dziennikarza. Mária Follrichová tak pisze o dziennikarzach: 

„Dziennikarzowi stawia się wysokie wymagania

najszybciej opublikować swoje dziennikarskie przemówienie, a także czekać na ewentualną 

nieodpowiednią reakcję na swoją pracę ”.
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zachowania integralności w jak najszerszym znaczeniu, konieczne jest przestrzeganie zasad, które są nie 

tylko prawnie wiążące, ale także określone standardy etyczne, które są moralnie wiążące dla każdeg

Wysiłki mające na celu zachowanie obiektywizmu muszą być poparte szeroką znajomością problemu, 

która może stanowić tarczę ochronną dla dziennikarza. Mária Follrichová tak pisze o dziennikarzach: 

. Musi nie tylko być dynamiczny, ale musi jak 

najszybciej opublikować swoje dziennikarskie przemówienie, a także czekać na ewentualną 

“Przygraniczni Reporterzy“ 
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Niemniej jednak możemy wyrazić pogląd, że istnieją fakty, które są bardziej istotne dla idei uczciwości 

sam fakt, że istnieje zbiór 

zasad, których dziennikarz musi przestrzegać, aby zachować uczciwość) . Patrząc na uczciwość 

dziennikarza poprzez treść kodeksów etycznych, konflikt interesów jest z pewnością ważnym 

. Jeśli termin „konflikt interesów” pojmiemy po prostu przez stopień osobistego, materialnego 

lub innego związku z przedstawianymi zjawiskami, moglibyśmy logicznie wyrazić tę ideę 

ierunku, tym wyższy jest poziom jakości 

Jednak brak zaangażowania emocjonalnego, i brak wszystkich relacji paradoksalnie oznaczałoby 

źródeł informacji tworzą 

osobowość dziennikarską jakby w opozycji na najbardziej podstawowym poziomie obiektywizmu. 

Ponadto w przypadku gazet drukowanych, dla wydawców, jako istotnego ogniwa w łańcuchu tworzenia 
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Wysiłki mające na celu zachowanie obiektywizmu muszą być poparte szeroką znajomością problemu, 

która może stanowić tarczę ochronną dla dziennikarza. Mária Follrichová tak pisze o dziennikarzach: 
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najszybciej opublikować swoje dziennikarskie przemówienie, a także czekać na ewentualną 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

Niemniej jednak możemy wyrazić pogląd, że istnieją fakty, które są bardziej istotne dla idei uczciwości 
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dziennikarza poprzez treść kodeksów etycznych, konflikt interesów jest z pewnością ważnym 
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źródeł informacji tworzą 

osobowość dziennikarską jakby w opozycji na najbardziej podstawowym poziomie obiektywizmu. 

Ponadto w przypadku gazet drukowanych, dla wydawców, jako istotnego ogniwa w łańcuchu tworzenia 

Dziennikarstwo jest zakorzenione w społeczeństwie i opiera się na okolicznościach społecznych, dlatego 
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zachowania integralności w jak najszerszym znaczeniu, konieczne jest przestrzeganie zasad, które są nie 

tylko prawnie wiążące, ale także określone standardy etyczne, które są moralnie wiążące dla każdeg

Wysiłki mające na celu zachowanie obiektywizmu muszą być poparte szeroką znajomością problemu, 
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Niemniej jednak możemy wyrazić pogląd, że istnieją fakty, które są bardziej istotne dla idei uczciwości 

sam fakt, że istnieje zbiór 

zasad, których dziennikarz musi przestrzegać, aby zachować uczciwość) . Patrząc na uczciwość 

dziennikarza poprzez treść kodeksów etycznych, konflikt interesów jest z pewnością ważnym 

. Jeśli termin „konflikt interesów” pojmiemy po prostu przez stopień osobistego, materialnego 

im bardziej 

ierunku, tym wyższy jest poziom jakości 
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balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Boba Woodward

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

Zapytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

ryzyka napisać o tym wydarzeniu.

 Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

 

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

 

 

 

przykładem może być sytuacja 

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

Z forów dyskusyjnych pod artykułami

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

       
                                
  
                                    

2.2. 

 Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Boba Woodward

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

yzyka napisać o tym wydarzeniu.

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

2.3. 

 Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

przykładem może być sytuacja 

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

Z forów dyskusyjnych pod artykułami

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

 Naruszanie zasad

Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Boba Woodwarda. 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

yzyka napisać o tym wydarzeniu.

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

 Rzetelność dziennikarska

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

przykładem może być sytuacja 

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

Z forów dyskusyjnych pod artykułami

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Naruszanie zasad

Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

yzyka napisać o tym wydarzeniu. 

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

Rzetelność dziennikarska

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

przykładem może być sytuacja z praktyki dziennikarskiej Toma Nicholsona.

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

Z forów dyskusyjnych pod artykułami

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Naruszanie zasad 

Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

Rzetelność dziennikarska

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

z praktyki dziennikarskiej Toma Nicholsona.

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

Z forów dyskusyjnych pod artykułami pamiętam wpis o tym, że porządny człowiek nie ma nic do 

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych.

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą.

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

Rzetelność dziennikarska 

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

z praktyki dziennikarskiej Toma Nicholsona.

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

pamiętam wpis o tym, że porządny człowiek nie ma nic do 

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Zasady są ustalone w określonych granicach. Dziennikarz czasami znajduje się w sytuacji, gdy 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę.

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

dwóch studentów za zerwanie kilku plakatów propagandowych. 

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

większy efekt niż ewentualna rozmowa z libijskim przywódcą. 

Kiedy śledzimy historię, czasami wychodzi na jaw coś, co zmienia okoliczności. Wtedy dziennikarz 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł.

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

z praktyki dziennikarskiej Toma Nicholsona.

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów.

pamiętam wpis o tym, że porządny człowiek nie ma nic do 

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę.

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

czasami znajduje się w sytuacji, gdy 

balansuje na marginesie i musi liczyć się z tym, że dla efektu jego pracy trzeba pójść dalej, niż wcześniej 

zakładano. Możemy Ci pomóc na przykładzie praktyki dziennikarskiej znanego dziennikarza śledczego 

Wydawca polecił mu przeprowadzić wywiad z libijskim przywódcą Muammarem Kaddafim. Po 

przyjeździe do Trypolisu został zakwaterowany w hotelu. Minęło kilka dni, a obiecana rozmowa wciąż 

była odkładana. Więc Bob udał się do centrum, aby poznać atmosferę. 

apytał mieszkańców o najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dowiedział się, że dwa dni temu stracił 

Pomimo, że Bob miał przeprowadzić wywiad z Kaddafim, zdecydował się zmienić swoją misję i mimo 

Został wydalony z kraju natychmiast po opublikowaniu artykułu, ale jego artykuł przyniósł znacznie 

zmienia okoliczności. Wtedy dziennikarz 

powinien kierować się swoją intuicją. Czasami jest to na granicy reguł. 

Kiedy mówimy o etyce, uczciwość dziennikarska jest jedną z kluczowych koncepcji. Innym 

z praktyki dziennikarskiej Toma Nicholsona. 

Kilka lat temu dziennik SME opublikował serię artykułów o gangsterze Juraju Ondrejčáku. Był dla niego 

cennym źródłem informacji, które przekazywał mu podczas osobistych rozmów. 

pamiętam wpis o tym, że porządny człowiek nie ma nic do 

spotkania z gangsterami. Jednak dziennikarz ma obowiązek spotykać się i komunikować z osobami, które 

są w stanie dostarczyć istotne informacje i wytrzymać ewentualną krytykę. 
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Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest 

przyszłej oceny.

 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

zainteresowan

uzyskać dopiero po opublikowaniu informacji.

 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

szanse dotarcia do jak najszer

 

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

 

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

potencjał, aby zmienić prawdopodobie

możliwie najszerszym wpływie społecznym.

 

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

 

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.
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potencjał, aby zmienić prawdopodobie

możliwie najszerszym wpływie społecznym.

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.
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dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.
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Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest 

przyszłej oceny. 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

zainteresowanie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

uzyskać dopiero po opublikowaniu informacji.

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

szanse dotarcia do jak najszer

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

potencjał, aby zmienić prawdopodobie

możliwie najszerszym wpływie społecznym.

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

3. Wybór interesującego tem

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

uzyskać dopiero po opublikowaniu informacji.

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

szanse dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców.

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

potencjał, aby zmienić prawdopodobie

możliwie najszerszym wpływie społecznym.

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Wybór interesującego tem

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

uzyskać dopiero po opublikowaniu informacji. 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

szego grona odbiorców.

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

potencjał, aby zmienić prawdopodobieństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

możliwie najszerszym wpływie społecznym. 

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Wybór interesującego tem

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

szego grona odbiorców. 

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

ństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Wybór interesującego tem

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

i szybkiego rozwoju technologii informacyjnych każdy temat jest dziś przestarzały z punktu widzenia 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma inform

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

ństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”.

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Wybór interesującego tematu 

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

dziś przestarzały z punktu widzenia 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji.

Przetłumaczone na język potoczny: Inną wartość (rozmiar) ma informacja „Ojciec wrócił zdrowy do 

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

ństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

W praktyce dziennikarskiej nazywamy to „wyłącznością tematyczną”. 

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.
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Uherce Mineralne  (PL)

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

dziś przestarzały z punktu widzenia 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

Z matematycznego punktu widzenia możemy określić wielkość informacji - jest ona wprost 

proporcjonalna do wielkości zmiany prawdopodobieństwa oczekiwanej informacji. 

acja „Ojciec wrócił zdrowy do 

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

ństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

Oczywiście wtórne, już przetworzone informacje o wysokim wskaźniku odpowiedzi generują również 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach.

  

Uherce Mineralne  (PL) 

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób, tak nie ma jasnego sposobu wyboru tematu w pracy 

dziennikarskiej. Taka metoda nie może nawet powstać, ponieważ w warunkach otwartego społeczeństwa 

dziś przestarzały z punktu widzenia 

Obiektywnym kryterium zainteresowania danym tematem może być czytelność, liczba sprzedanych 

egzemplarzy, słyszalność lub oglądalność. Są to kryteria określające liczbę osób, które wyraziły 

ie zapoznaniem się z publikowanymi informacjami. Jednak wszystkie te dane można 

Nadal jednak nie wiemy, jak dokładnie naukowo dowiedzieć się, jakie nowe informacje mają największe 

jest ona wprost 

acja „Ojciec wrócił zdrowy do 

domu”, gdy wraca do domu po wojnie, a inną, gdy ojciec wraca do domu po normalnym dniu pracy. 

Kluczem do „zainteresowania tematem” jest zatem mapowanie i dostarczanie informacji, które mają 

ństwo spodziewanych wydarzeń tak bardzo, jak to możliwe, przy 

generują również 

dodatkowe tematy, które mogą mieć potencjał do budowania na początkowo udanych informacjach. 
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W takim przypadku jest jednak mniejsze prawdopodobieństwo, że takie dodatki dotrą do co najmniej 

porównywalnego kręgu adresatów.

 

Jednak nadal nie

 

W swojej książce The Reporter Arthur Hailey pisze o trzech kryteriach, niektórych atrybutach, które są 

wskazówką do zdobycia zainteresowania ludzi.

 

Według Hailey, osob

dowiedzieć się, czy coś mu grozi.

Po drugie, zastanawia się, czy coś grozi jego bliskim.

Dopiero w trzecim rzędzie zwraca uwagę na coś, co uważa za miłe, zabawne, ciekawe, 

krótko mówiąc 

 

Oczywiście jest to fikcyjny sposób, a nie analiza naukowa. Jednak nawet współczesne dziennikarstwo nie 

jest oparte na fundamentalnie innych podstawach.

W szczególności pierwsza wspomniana zasada związana jest z 

dążeniem do przetrwania.

Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności.

 

Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli

rozszerzymy atrybut numer jeden na fakty związane z bezpieczeństwem materialnym, takie jak 

zatrudnienie, czy powiedzmy, ochrona przed wirusem koronowym, elementami destrukcyjnymi czy 

przestępczością, trafimy na platformę, która jest również powszechna w m
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Jednak nadal nie wiemy, jak opisać możliwie najdokładniej i po ludzku, jak znaleźć interesujący temat.
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Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności.
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Po drugie, zastanawia się, czy coś grozi jego bliskim.
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W swojej książce The Reporter Arthur Hailey pisze o trzech kryteriach, niektórych atrybutach, które są 
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Po drugie, zastanawia się, czy coś grozi jego bliskim. 

Dopiero w trzecim rzędzie zwraca uwagę na coś, co uważa za miłe, zabawne, ciekawe, 

Oczywiście jest to fikcyjny sposób, a nie analiza naukowa. Jednak nawet współczesne dziennikarstwo nie 

jest oparte na fundamentalnie innych podstawach. 
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Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności.

Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli
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Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli

rozszerzymy atrybut numer jeden na fakty związane z bezpieczeństwem materialnym, takie jak 

zatrudnienie, czy powiedzmy, ochrona przed wirusem koronowym, elementami destrukcyjnymi czy 

przestępczością, trafimy na platformę, która jest również powszechna w m

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

W takim przypadku jest jednak mniejsze prawdopodobieństwo, że takie dodatki dotrą do co najmniej 

wiemy, jak opisać możliwie najdokładniej i po ludzku, jak znaleźć interesujący temat.

W swojej książce The Reporter Arthur Hailey pisze o trzech kryteriach, niektórych atrybutach, które są 

a w pierwszej kolejności otwiera gazetę (włącza internet, telewizję lub radio), aby 

Dopiero w trzecim rzędzie zwraca uwagę na coś, co uważa za miłe, zabawne, ciekawe, 

Oczywiście jest to fikcyjny sposób, a nie analiza naukowa. Jednak nawet współczesne dziennikarstwo nie 

W szczególności pierwsza wspomniana zasada związana jest z instynktem samozachowawczym z 

Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności.

Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli

rozszerzymy atrybut numer jeden na fakty związane z bezpieczeństwem materialnym, takie jak 

zatrudnienie, czy powiedzmy, ochrona przed wirusem koronowym, elementami destrukcyjnymi czy 

przestępczością, trafimy na platformę, która jest również powszechna w mediach publicznych.

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

W takim przypadku jest jednak mniejsze prawdopodobieństwo, że takie dodatki dotrą do co najmniej 

wiemy, jak opisać możliwie najdokładniej i po ludzku, jak znaleźć interesujący temat.

W swojej książce The Reporter Arthur Hailey pisze o trzech kryteriach, niektórych atrybutach, które są 

a w pierwszej kolejności otwiera gazetę (włącza internet, telewizję lub radio), aby 

Dopiero w trzecim rzędzie zwraca uwagę na coś, co uważa za miłe, zabawne, ciekawe, wzbogacające, 

Oczywiście jest to fikcyjny sposób, a nie analiza naukowa. Jednak nawet współczesne dziennikarstwo nie 

instynktem samozachowawczym z 

Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności.

Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli

rozszerzymy atrybut numer jeden na fakty związane z bezpieczeństwem materialnym, takie jak 

zatrudnienie, czy powiedzmy, ochrona przed wirusem koronowym, elementami destrukcyjnymi czy 

ediach publicznych.

  

Uherce Mineralne  (PL) 

W takim przypadku jest jednak mniejsze prawdopodobieństwo, że takie dodatki dotrą do co najmniej 

wiemy, jak opisać możliwie najdokładniej i po ludzku, jak znaleźć interesujący temat.

W swojej książce The Reporter Arthur Hailey pisze o trzech kryteriach, niektórych atrybutach, które są 

a w pierwszej kolejności otwiera gazetę (włącza internet, telewizję lub radio), aby 

wzbogacające, 

Oczywiście jest to fikcyjny sposób, a nie analiza naukowa. Jednak nawet współczesne dziennikarstwo nie 

instynktem samozachowawczym z 

Dopiero wtedy, gdy ten podstawowy atrybut jest zabezpieczony, możemy rozważyć inne okoliczności. 

Można argumentować, że taka klasyfikacja jest bardziej typowa dla mediów tabloidowych. Jasne, ale jeśli

rozszerzymy atrybut numer jeden na fakty związane z bezpieczeństwem materialnym, takie jak 

zatrudnienie, czy powiedzmy, ochrona przed wirusem koronowym, elementami destrukcyjnymi czy 

ediach publicznych. 
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przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

W bufetach 

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

się kelnerem, który podaje tylko informacje.

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

wychylanie się na jedną lub drugą stronę

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

 

 

 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

dowiedzieć się, jaka fir

temat.

 

 

 

powiedziałby, że najciekawszy jest zawód 

co nowego i o czym ludzie mówią.

       
                                
  
                                    

 W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

W bufetach informacje są przechowywane na różne sposoby.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

się kelnerem, który podaje tylko informacje.

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

wychylanie się na jedną lub drugą stronę

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

4.1. 

 Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

dowiedzieć się, jaka fir

temat.  

4.2. 

 Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

powiedziałby, że najciekawszy jest zawód 

co nowego i o czym ludzie mówią.

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

4.

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

informacje są przechowywane na różne sposoby.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

się kelnerem, który podaje tylko informacje.

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

wychylanie się na jedną lub drugą stronę

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

 O czym się mówi w mieście

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

dowiedzieć się, jaka firma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

 Zimny bekon i potrząśnij psem

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

powiedziałby, że najciekawszy jest zawód 

co nowego i o czym ludzie mówią.

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

4. Dostęp do przetwarzania informacji

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

informacje są przechowywane na różne sposoby.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

się kelnerem, który podaje tylko informacje.

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

wychylanie się na jedną lub drugą stronę

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

czym się mówi w mieście

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Zimny bekon i potrząśnij psem

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

powiedziałby, że najciekawszy jest zawód 

co nowego i o czym ludzie mówią. 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Dostęp do przetwarzania informacji

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

informacje są przechowywane na różne sposoby.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

się kelnerem, który podaje tylko informacje. 

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

wychylanie się na jedną lub drugą stronę, ale patrzenie przez okno.

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

czym się mówi w mieście

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Zimny bekon i potrząśnij psem

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

powiedziałby, że najciekawszy jest zawód dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 

 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Dostęp do przetwarzania informacji

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

informacje są przechowywane na różne sposoby.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest cz

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

, ale patrzenie przez okno.

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy.

czym się mówi w mieście 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do t

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Zimny bekon i potrząśnij psem 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Dostęp do przetwarzania informacji

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

informacje są przechowywane na różne sposoby. 

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

Jednak ta metoda nie jest całkowicie poprawna. Jeśli coś jest czarne, to błędne i nieprofesjonalne jest 

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi.

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

, ale patrzenie przez okno. 

Pierwszeństwo zawsze ma najlepsza dostępna wersja prawdy. 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

newsroom (gorący temat) ? Bob Woodward zapewnia do tego doskonałe narzędzie. Nazywa się „O czym 

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Dostęp do przetwarzania informacji

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

arne, to błędne i nieprofesjonalne jest 

stwierdzenie, że może być też białe, tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi. 

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

ego doskonałe narzędzie. Nazywa się „O czym 

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

Dostęp do przetwarzania informacji 

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

arne, to błędne i nieprofesjonalne jest 

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

ego doskonałe narzędzie. Nazywa się „O czym 

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów.

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

arne, to błędne i nieprofesjonalne jest 

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

ego doskonałe narzędzie. Nazywa się „O czym 

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 
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W swojej praktyce spotykałem się z różnymi poglądami na temat tego, jak tematy należy 

przedstawić, przetworzyć i zaproponować słuchaczom lub widzom. Jeden widok to obraz tzw. Bufetów. 

Każdemu należy zaoferować tę samą przestrzeń i każdy musi mieć własną kontropinię. Dziennikarz staje 

arne, to błędne i nieprofesjonalne jest 

Jeśli w pokoju kłócą się dwie osoby,o to jaka jest pogoda na zewnątrz, zadaniem dziennikarzy nie jest 

Podstawą każdej pracy dziennikarskiej jest temat jakościowy. Jak to znaleźć, jak wymusić 

ego doskonałe narzędzie. Nazywa się „O czym 

się mówi w mieście”. Weź pod uwagę sytuację, w której naprawiają podjazd do domu burmistrza. To 

może być temat i nie musi. Praca dziennikarzy powinna polegać na tym, żeby wejść na stronę, 

ma to robi, kto za to płaci i porozmawiać z burmistrzem. Jeśli miasto płaci, mamy 

Gdyby Marsjanin przyszedł na ziemię i zobaczył wszystkie zawody w pracy, z pewnością 

dziennikarza. Dziennikarze poruszają wszystko, co się dzieje, 



 

 

      
                                
 
                                    

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

jest to dobry temat.

 Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

ogonem, a nie psim ogonem”.

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

dziennie nie da się nad niczym pracować.

 

 

 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

żywo.

Jeśli nie ma możliwości prowadzen

telefonicznej.

 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

wykorzystać go podczas spotkania na żywo.

 

 

 

       
                                
  
                                    

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

jest to dobry temat.

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

ogonem, a nie psim ogonem”.

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

dziennie nie da się nad niczym pracować.

4.3. 

 Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

żywo. 

Jeśli nie ma możliwości prowadzen

telefonicznej.

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

wykorzystać go podczas spotkania na żywo.

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

jest to dobry temat. 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

ogonem, a nie psim ogonem”.

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

dziennie nie da się nad niczym pracować.

 Kryteria tematyczne

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

Jeśli nie ma możliwości prowadzen

telefonicznej. 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

wykorzystać go podczas spotkania na żywo.

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

ogonem, a nie psim ogonem”. 

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

dziennie nie da się nad niczym pracować.

Kryteria tematyczne

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

Jeśli nie ma możliwości prowadzenia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

wykorzystać go podczas spotkania na żywo.

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

dziennie nie da się nad niczym pracować. 

Kryteria tematyczne 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

wykorzystać go podczas spotkania na żywo. 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie styg

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W ka

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

śniadaniu opowiadamy komuś historię i jego jedzenie stygnie lub zapomina o tym podczas słuchania, to 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powi

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady.

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

Zdarza się to często w zawodowej pracy dziennikarskiej. W kadencji jednego lub dwóch wkładów 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

powinniśmy zadać sobie pytanie, co słuchacz uzyska z naszej pracy i jak wzbogaci swoje życie?

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

nie lub zapomina o tym podczas słuchania, to 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

Jeśli mamy temat, o którym chcemy porozmawiać, najpierw powinniśmy upewnić się, że możemy 

znaleźć potrzebne do tego informacje. Różne redakcje mają swoje zasady. 

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

dencji jednego lub dwóch wkładów 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

i jak wzbogaci swoje życie?

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

odpowiedzieć na kilka tematów. Opłaca się utrzymywać taki kontakt i, jeśli to możliwe, maksymalnie 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

nie lub zapomina o tym podczas słuchania, to 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

nniśmy upewnić się, że możemy 

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa.

dencji jednego lub dwóch wkładów 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

i jak wzbogaci swoje życie?

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

to możliwe, maksymalnie 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

nie lub zapomina o tym podczas słuchania, to 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

nniśmy upewnić się, że możemy 

A jeśli nie możemy ich poznać, temat może być ciekawy, ale jego produkcja nie będzie możliwa. 

dencji jednego lub dwóch wkładów 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

i jak wzbogaci swoje życie? 

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

to możliwe, maksymalnie 

 9 

Dowiadują się więcej i chcą zagłębić się w głębiny. Ładne zdjęcie to zimny boczek na widelcu. Jeśli przy 

nie lub zapomina o tym podczas słuchania, to 

Każdą historię można uchwycić na różne sposoby. A słuchacza szczególnie interesuje, gdy „trzęsie się 

nniśmy upewnić się, że możemy 

dencji jednego lub dwóch wkładów 

Temat powinien spełniać kilka kryteriów: bliskość do słuchacza, aktualność i znaczenie. Nadal 

Następnym krokiem powinno być wyszukanie respondentów. Radio Slovakia wyznaje zasadę, że w 

każdym temacie dziennikarskim musi być co najmniej dwóch respondentów. Preferowane są wywiady na 

ia rozmowy na żywo, można również skorzystać z nagranej rozmowy 

Dziennikarz buduje sieć swoich kontaktów i powinien liczyć się z tym, że kompetentny respondent może 

to możliwe, maksymalnie 



 

 

      
                                
 
                                    

 

 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

jak najszybciej pojawił się w audycji.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

 

Czasami trzeb

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

radia, ani dla słuchacza.

 

 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

wyszukiwania informacji. Doświadczenie tej 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

maszynowego, ale może też być inspiracj

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google.

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapyt

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

Analogia w pracy dziennikarskiej 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa z

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 

       
                                
  
                                    

4.4. 

 Dziennikarz zwykle przetwarza i oferuje kilka tematów jednocześnie. Rozpoczyna i uzupełnia 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

jak najszybciej pojawił się w audycji.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

Czasami trzeb

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

radia, ani dla słuchacza.

4.5.

Aby lepiej zrozumieć, jak podejść do wyboru tematu, przyjrzyjmy się, jak działa Google, 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

wyszukiwania informacji. Doświadczenie tej 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

maszynowego, ale może też być inspiracj

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google.

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapyt

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

Analogia w pracy dziennikarskiej 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa z

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

 Zarządzanie tematami

Dziennikarz zwykle przetwarza i oferuje kilka tematów jednocześnie. Rozpoczyna i uzupełnia 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

jak najszybciej pojawił się w audycji.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

Czasami trzeba zaakceptować, że trudniejszy do przetworzenia temat zostanie wyemitowany dopiero 

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

radia, ani dla słuchacza. 

4.5. Przykład z pracy największego 

Aby lepiej zrozumieć, jak podejść do wyboru tematu, przyjrzyjmy się, jak działa Google, 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

wyszukiwania informacji. Doświadczenie tej 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

maszynowego, ale może też być inspiracj

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google.

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapyt

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

Analogia w pracy dziennikarskiej 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa z

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Zarządzanie tematami

Dziennikarz zwykle przetwarza i oferuje kilka tematów jednocześnie. Rozpoczyna i uzupełnia 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

jak najszybciej pojawił się w audycji.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

a zaakceptować, że trudniejszy do przetworzenia temat zostanie wyemitowany dopiero 

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

 

Przykład z pracy największego 

Aby lepiej zrozumieć, jak podejść do wyboru tematu, przyjrzyjmy się, jak działa Google, 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

wyszukiwania informacji. Doświadczenie tej 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

maszynowego, ale może też być inspiracj

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google.

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapyt

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

Analogia w pracy dziennikarskiej 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa z

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Zarządzanie tematami 

Dziennikarz zwykle przetwarza i oferuje kilka tematów jednocześnie. Rozpoczyna i uzupełnia 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

jak najszybciej pojawił się w audycji. 

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

a zaakceptować, że trudniejszy do przetworzenia temat zostanie wyemitowany dopiero 

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

Przykład z pracy największego 

Aby lepiej zrozumieć, jak podejść do wyboru tematu, przyjrzyjmy się, jak działa Google, 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

wyszukiwania informacji. Doświadczenie tej firmy może być także dla nas wskazówką, jak zrozumieć, w 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

maszynowego, ale może też być inspiracją w pracy dziennikarskiej. Ta metoda służy do przetwarzania i 

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google.

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapyt

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

Analogia w pracy dziennikarskiej - dziennikarz szuka wskazówek, które korespondują z jego 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa z

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Dziennikarz zwykle przetwarza i oferuje kilka tematów jednocześnie. Rozpoczyna i uzupełnia 

swój wkład, gromadząc informacje. Czasami może się zdarzyć, że mamy świet

Trzeba jednak liczyć się z tym, że odpowiedzi na nasze maile czy telefony nie przyjdą od razu i nadal 

dobrze jest mieć alternatywny temat, jeśli na co dzień wchodzimy do audycji.

a zaakceptować, że trudniejszy do przetworzenia temat zostanie wyemitowany dopiero 

kilka dni później. Nadawanie czegoś, z czego nie jesteśmy zadowoleni, nie jest dobre ani dla nas, ani dla 

Przykład z pracy największego 

Aby lepiej zrozumieć, jak podejść do wyboru tematu, przyjrzyjmy się, jak działa Google, 

największy na świecie portal informacyjny. Firma ta niedawno gruntownie zrewidowała swój algorytm 

firmy może być także dla nas wskazówką, jak zrozumieć, w 

jaki sposób możemy szukać odpowiednich, czyli interesujących tematów.

Głównym algorytmem Google jest metoda RankBrain. W rzeczywistości jest to sposób myślenia 

ą w pracy dziennikarskiej. Ta metoda służy do przetwarzania i 

oceny zapytań wyszukiwania w celu zaoferowania użytkownikowi odpowiednich wyników. Jest to jeden 

z najważniejszych elementów algorytmu Google. 

Przed RankBrain wyszukiwarka Google pobierała zapytanie, przeszukiwała strony w swoim indeksie i 

szukała stron zawierających słowa kluczowe wprowadzone przez użytkownika.

dziennikarz szuka wskazówek, które korespondują z jego 

wcześniejszym doświadczeniem w tym, co uważa za interesujący temat. Opiera się na tym, co działało 

wcześniej i liczy na podobny efekt przy zastosowaniu podobnej struktury informacji. Innymi słowy, 

opiera się na już zweryfikowanych tematach i nie wchodzi w niepewne, mało sprawdzone wiadomości. 
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Ewentual

wiekowe, kraje, języki i sposoby wyrażenia (slang, dialekt), personalizacja, lokalizacja itp.

Jednak praktyka Google jest następująca: obsługuje ponad 3 miliardy wyszuki

portalu informacyjnym. (Https://www.internetlivestats.com/google

 Według aktualnych danych Google nawet 15% wyszukiwań każdego dnia jest dla nich jak nowe

(Https://blog.google/products/search/our

W wielu przypadkach Google nie oferował zadowalających wyników, więc użytkownik musiał poprawić 

swoje zapytanie. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, konieczne było dostosowanie języka naturalnego do 

języka maszynowego. Na przykład. zamiast „g

„kup tanio telefon online”.

Analogia w praktyce dziennikarskiej 

adresatów, ich sposobu postrzegania i nazywania faktów.

Punktem wyjśc

częściej używany algorytm uczenia maszynowego.

Postaramy się także zainspirować sposób zbierania, sortowania i przetwarzania informacji z zakresu 

dziennikarstwa.
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26/google 

tekstu w jednostki matematyczne, tzw. wektory zrozumiałe dla komputera.

Kiedy RankBrain napotyka słowo lub frazę, której nie zna, próbuje zrozumieć jego znaczenie i odgadnąć, 

jakie inne słowa i frazy

bardziej efektywne wyniki dla haseł, których wyszukiwarka jeszcze nie napotkała.

Jeszcze w 2013 roku Google opublikował artykuł (https://opensource.googleblog.com/2013/08/learning
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zrozumienie znaczenia słów i pojęć. Dlaczego o tym tutaj wspominamy? Ponieważ jest również 

powiązany z RankBrain.

Word2vec (https://code.google.com/archive/p

koncepcjami. W artykule podano przykład tego, jak to działa. Komputer rozumie, że istnieje taka sama 

zależność między Paryżem a Francją, jak między Berlinem a Niemcami (krajem i stolicą). A wszystko to 

może z

przykład. Google może dziś ujawnić znacznie bardziej złożone połączenia.

Aby lepiej zrozumieć wyszukiwane hasło, wykorzystuje wektory znanych już relacji między podobny

zapytaniami, aby zapewnić odpowiednie wyniki. Nie próbuje znaleźć tych samych lub podobnych słów 

kluczowych, ale szuka pojęć. 

Garry zaleca, aby Twoi bliscy czytali Twoje artykuły. Gdy zrozumieją, o czym piszesz, gdy są 

zainteresowani, to taka informacj

spełnia kryteria RankBrain.

W warunkach reporterów poza redakcjami głównych środków masowego przekazu taka procedura jest 

kluczowym warunkiem dalszego rozwoju.

Zrozumiałe jest, że trochę ina

klasycznym schemacie 

redaktor. Jego artykuły lub raporty ocenia jego bezpośredni przełożony, który również decydu

ewentualnych sprostowaniach.

Podstawowe lekcje?

Ciekawy temat charakteryzuje się jakością i trafną treścią z językiem naturalnym oraz dużą wartością 

dodaną dla użytkownika.
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zapytaniami, aby zapewnić odpowiednie wyniki. Nie próbuje znaleźć tych samych lub podobnych słów 

Garry zaleca, aby Twoi bliscy czytali Twoje artykuły. Gdy zrozumieją, o czym piszesz, gdy są 

a ma potencjał, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a także 

W warunkach reporterów poza redakcjami głównych środków masowego przekazu taka procedura jest 

czej jest w dziennikarstwie klasycznym, gdzie dziennikarz pracuje w 

redaktor naczelny (kierownik wydawnictwa) 

redaktor. Jego artykuły lub raporty ocenia jego bezpośredni przełożony, który również decydu

Ciekawy temat charakteryzuje się jakością i trafną treścią z językiem naturalnym oraz dużą wartością 
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/word2vec/) próbuje znaleźć podobieństwa między 

koncepcjami. W artykule podano przykład tego, jak to działa. Komputer rozumie, że istnieje taka sama 
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Najczęstszym źródłem informacji jest Internet. Ni

fałszywe i manipulacyjne informacje, tak zwane mistyfikacje.

 

 Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji 

oryginalne informacje.

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

W szcze

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”.

 

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

wówczas

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

zabarwionym emocjonalnie nagłówkiem.

 

Jak więc nie ulec takim praktykom? Przede 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest.

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pam

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

manipulacy

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

zwrócić uwagę na kontekst informacji.
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Najczęstszym źródłem informacji jest Internet. Ni

fałszywe i manipulacyjne informacje, tak zwane mistyfikacje.

Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji 

oryginalne informacje.

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

W szczególności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”.

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

wówczas z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

zabarwionym emocjonalnie nagłówkiem.

Jak więc nie ulec takim praktykom? Przede 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest.

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pam

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

manipulacyjne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

zwrócić uwagę na kontekst informacji.
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Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji 

oryginalne informacje. 

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”.

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

zabarwionym emocjonalnie nagłówkiem.

Jak więc nie ulec takim praktykom? Przede 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest.

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pam

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

zwrócić uwagę na kontekst informacji.

 “Prihraniční reportéri“ / 
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Weryfikacja informacji

Najczęstszym źródłem informacji jest Internet. Ni

fałszywe i manipulacyjne informacje, tak zwane mistyfikacje.

Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji 

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”.

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

zabarwionym emocjonalnie nagłówkiem.

Jak więc nie ulec takim praktykom? Przede 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest.

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pam

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

zwrócić uwagę na kontekst informacji.

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Weryfikacja informacji 

Najczęstszym źródłem informacji jest Internet. Ni

fałszywe i manipulacyjne informacje, tak zwane mistyfikacje.

Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji 

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”.

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

zabarwionym emocjonalnie nagłówkiem. 

Jak więc nie ulec takim praktykom? Przede wszystkim należy ponownie przypomnieć, że Internet jest 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest.

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pam

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

zwrócić uwagę na kontekst informacji. 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

 

Najczęstszym źródłem informacji jest Internet. Niestety w Internecie znajdują się również najbardziej 

fałszywe i manipulacyjne informacje, tak zwane mistyfikacje.

Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

Zwłaszcza w przypadku udostępnionych informacji czasami niemożliwe jest ustalenie, skąd pochodzą 

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

luźno przetłumaczyć jako „przynętę na kliknięcie”. 

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

wszystkim należy ponownie przypomnieć, że Internet jest 

pełen niezweryfikowanych informacji i tak właśnie jest. 

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

Pokolenie dziennikarzy urodzonych wcześniej pamięta też czasy, kiedy wszystko, co publikowano w 

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród
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Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą.

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

z punktu widzenia tabloidów zinterpretować jako czytelność artykułu.

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

wszystkim należy ponownie przypomnieć, że Internet jest 

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 

ięta też czasy, kiedy wszystko, co publikowano w 

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej.

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród
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wszystkim należy ponownie przypomnieć, że Internet jest 
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tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

jne i służyły wyłącznie interesom rządzącej partii komunistycznej. 

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

estety w Internecie znajdują się również najbardziej 

Jest to często widoczne zwłaszcza w najczęściej używanej sieci społecznościowej, Facebooku. 

czasami niemożliwe jest ustalenie, skąd pochodzą 

Podstawowym bodźcem do dzielenia się jest bardzo często nagłówek, który budzi silne emocje. 

Paradoksalnie bardzo często ludzie nie czytają całego artykułu i już się nim dzielą. 

gólności tabloidy często działają przy użyciu metody „przynęty na kliknięcie”, którą możemy 

Za tą metodą najczęściej kryje się próba zebrania jak największej liczby kliknięć, bo wskaźnik ten można 

 

Jednak niezweryfikowane i wprowadzające w błąd informacje są bardzo często ukryte za angażującym, 

wszystkim należy ponownie przypomnieć, że Internet jest 

To wolna i nieuregulowana przestrzeń, w której każdy może napisać i opublikować prawie wszystko. 
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tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źród
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ięta też czasy, kiedy wszystko, co publikowano w 

środkach masowego przekazu, podlegało ścisłej cenzurze. Jednak nie dlatego, że do adresatów docierały 

tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 

Jak więc weryfikujesz informacje? Przede wszystkim musisz zweryfikować źródło. Poważne media 

zawsze podają, kto opublikował takie informacje, kto je podpisał. Jeżeli nie podano takiego źródła, należy 
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tylko prawdziwe informacje, wręcz przeciwnie. Te rzeczywiste przyczyny były raczej polityczne, 
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Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

dobrych lub 

zwiększoną ostrożnością.

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków.

Przy

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów.

 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

informacja ponownie dotarła do obszaru czesko

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

niemieckim i niderla

w czterech krajach.

 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że c

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródł

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

powstał dla renomowan

drukowanej.

       
                                
  
                                    

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

dobrych lub 

zwiększoną ostrożnością.

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków.

Przykładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów.
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informacja ponownie dotarła do obszaru czesko

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

niemieckim i niderla

w czterech krajach.

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że c

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródł

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

powstał dla renomowan

drukowanej. 

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

dobrych lub złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

zwiększoną ostrożnością.

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków.

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów.

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

informacja ponownie dotarła do obszaru czesko

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

niemieckim i niderlandzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

w czterech krajach. 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że c

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródł

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

powstał dla renomowanego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

 

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

zwiększoną ostrożnością. 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków.

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów.

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

informacja ponownie dotarła do obszaru czesko

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że c

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródł

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków.

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów.

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

informacja ponownie dotarła do obszaru czesko

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że c

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródł

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

poważnych mediów jako źródło w postaci linków. 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

autora artykułu jest skażona przez islamskich terrorystów. 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

informacja ponownie dotarła do obszaru czesko-słowackiego. Dop

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

z Zachodu jadą do Czech. Powodem jest to, że czują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich.

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

wzrosła około dwuipółkrotnie w ciągu 15 lat. Źródłem jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej

 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

słowackiego. Dopiero po szczegółowym dochodzeniu 

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

zują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

częściej przyjmują imigrantów spoza krajów europejskich. 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

em jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

jego kolegów w Kairze i Ammanie. Ten dziennikarz pisze o rzekomej wojnie w Europie, która według 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

iero po szczegółowym dochodzeniu 

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

zują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

em jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al

wojnie w Europie, która według 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

iero po szczegółowym dochodzeniu 

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

zują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

em jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

opublikowany przez prvopodstata.com. Odnosi się do informacji z Ammańskiego oddziału Al-Dżaziry i 

wojnie w Europie, która według 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

iero po szczegółowym dochodzeniu 

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

zują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

em jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 
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Jeżeli na tej samej stronie, w periodyku, czy w środkach masowego przekazu znajdują się np. Informacje 

o osobach o nadprzyrodzonych zdolnościach, gwarantowanych przygotowaniach, czy też wyraźnie 

złych przedstawicielach życia społecznego, to do takich źródeł należy podchodzić ze 

Niestety często zdarza się, że nawet zinterpretowane mistyfikacje powołują się na sieć pozornie 

kładem jest artykuł o tureckim dziennikarzu Mehmedzie Akhulu z 2016 roku. Ten artykuł został 

Dżaziry i 

wojnie w Europie, która według 

Ten artykuł został udostępniony przez media czeskie, słowackie, holenderskie i niemieckie, aż w końcu 

iero po szczegółowym dochodzeniu 

ustalono, że omawiana nazwa w ogóle nie istniała w języku tureckim, a zatem wspomniany dziennikarz 

również nie istniał. Informacje o osobie pojawiły się tylko w językach słowackich, a następnie w języku 

ndzkim. Była to więc próbna mistyfikacja, która jednak miała kilkaset tysięcy akcji 

Zdarza się, że nawet poważne media ulegną takiej mistyfikacji. Przykładem jest artykuł, że młodzi ludzie 

zują się tam bezpieczniej niż w krajach, które coraz 

W artykule jest kilka dokładnych danych, na przykład o tym, że liczba obcokrajowców w Czechach 

em jest Intrum Justitia. Redaktor Czeskiej Telewizji 

Martin Konvička dowiedział się, że wspomniana firma zajmuje się windykacją. Nigdy nie 

przeprowadzała ankiet poza swoją dziedziną i wcale nie w kontekście imigracji do Czech. Artykuł 

ego web.novinky.cz, a także został przejęty przez czasopismo Právo w formie 



 

 

      
                                
 
                                    

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami.

 

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

informacji, to je

przesłanie obrazu do wyspecjalizowanej

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

popularnych technik tworzenia żartów.

przesłać go w polu wyszukiwania.

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

wyszukiwan

       
                                
  
                                    

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami.

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

4.8. 

4.8.1.
Są to na przykład Hoax.cz, Mýty.sk lub 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

informacji, to je

4.8.2.
Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

przesłanie obrazu do wyspecjalizowanej

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

popularnych technik tworzenia żartów.

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

przesłać go w polu wyszukiwania.

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

wyszukiwania grafiki.

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami.

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

 Jak zweryfikować prawdziwość informacji?

4.8.1. Spójrz na istniejące internetowe bazy danych
Są to na przykład Hoax.cz, Mýty.sk lub 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

informacji, to jest to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

4.8.2. Sprawdź autentyczność zdjęć
Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

przesłanie obrazu do wyspecjalizowanej

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

popularnych technik tworzenia żartów.

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

przesłać go w polu wyszukiwania.

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

ia grafiki. 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami.

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

Jak zweryfikować prawdziwość informacji?

Spójrz na istniejące internetowe bazy danych
Są to na przykład Hoax.cz, Mýty.sk lub 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

st to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

Sprawdź autentyczność zdjęć
Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

przesłanie obrazu do wyspecjalizowanej

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

popularnych technik tworzenia żartów.

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

przesłać go w polu wyszukiwania. 

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami.

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

Jak zweryfikować prawdziwość informacji?

Spójrz na istniejące internetowe bazy danych
Są to na przykład Hoax.cz, Mýty.sk lub 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

st to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

Sprawdź autentyczność zdjęć
Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

przesłanie obrazu do wyspecjalizowanej wyszukiwarki, która będzie szukała jego identycznego lub 

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

popularnych technik tworzenia żartów. 

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o sw

oparty na wywiadach z niektórymi imigrantami. 

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

Jak zweryfikować prawdziwość informacji?
 

Spójrz na istniejące internetowe bazy danych
Są to na przykład Hoax.cz, Mýty.sk lub Manipulátoři.cz. Jeśli znasz angielski, hoaxorfact.com, 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

st to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

Sprawdź autentyczność zdjęć 
Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

wyszukiwarki, która będzie szukała jego identycznego lub 

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzupełnił je o swoją osobistą opinię. Został on rzekomo 

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, od

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

Jak zweryfikować prawdziwość informacji?
 

Spójrz na istniejące internetowe bazy danych
Manipulátoři.cz. Jeśli znasz angielski, hoaxorfact.com, 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

st to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

wyszukiwarki, która będzie szukała jego identycznego lub 

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wys

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/)

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Właściwie była to osobista inicjatywa redaktora, który wykorzystał oficjalne statystyki, ogólnodostępne 

oją osobistą opinię. Został on rzekomo 

W tym przykładzie podstępność takiego oszustwa jest bardzo dobra. W rzeczywistości było to połączenie 

oficjalnych statystyk z osobistą opinią wydawcy bez odpowiedniej, odpowiedniej ankiety. Taka 

manipulacja nie została ujawniona nawet przez redaktora naczelnego poważnego czasopisma.

Jak zweryfikować prawdziwość informacji? 

Spójrz na istniejące internetowe bazy danych 
Manipulátoři.cz. Jeśli znasz angielski, hoaxorfact.com, 

Hoaxes.org, Snopes, Hoaxbuster.org i inne mogą pomóc. Jeżeli znajdziemy tam jeden z kanałów 

informacyjnych, który charakteryzuje się ponadprzeciętnym występowaniem niezweryfikowanych 

st to poważny powód, aby do takich informacji podchodzić ze zwiększoną ostrożnością.

Możemy spróbować znaleźć oryginalne źródło zdjęcia poprzez tzw wyszukiwanie wsteczne, czyli 

wyszukiwarki, która będzie szukała jego identycznego lub 

podobnego zastosowania. Można też ujawnić użycie fotografii w kontekście fikcyjnym, co jest jedną z 

Na przykład Grafika Google (https://images.google.com/). Wystarczy wpisać adres obrazu lub 

Ta sama usługa, ale łatwiejsza, może być również wykonana przez przeglądarkę internetową 

Chrome, w której wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdjęcie i wybrać z menu opcję 

Wypróbuj alternatywną wyszukiwarkę TinEye (https://tineye.com/). 
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Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

 

 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst.

 

 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie

 

 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

upominki i artykuły reklamowe

       
                                
  
                                    

 

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

5.1. 

Jest to podstawowy materiał 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst.

5.2. 

Jest to prezenta

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie

5.3. 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

upominki i artykuły reklamowe
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5. Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

 Informacja prasowa

Jest to podstawowy materiał 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst.

 Konferencja prasowa

Jest to prezentacja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie

 Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

upominki i artykuły reklamowe

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

Informacja prasowa

Jest to podstawowy materiał 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst.

Konferencja prasowa

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

upominki i artykuły reklamowe. 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

Informacja prasowa 

Jest to podstawowy materiał informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst.

Konferencja prasowa 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

prasowego to 12 wierszy, czyli 1 min. przeczytaj tekst. 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

krótkie streszczenie przedstawionego tematu w formie komunikatu prasowego

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść:

informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

komunikatu prasowego

Śniadanie biznesowe, obiad, spotkanie 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów

Na rynku medialnym najczęściej stosowane są następujące formy wyjść: 

informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

komunikatu prasowego. 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

Przygotowanie produkcji wyjściowej mediów 

informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać n

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

największej liczby odbiorców. Organizując konferencję prasową należy pamiętać nie tylko o 

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalni

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 
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informacyjny. Zawiera informacje o czasie, miejscu, charakterze 

działania lub wydarzenia lub innych ważnych faktach i kontekstach. Standardowy rozmiar komunikatu 

cja wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów w tej 

dziedzinie. Ogół społeczeństwa może również mieć dostęp do tematów, których misją jest dotarcie do jak 

ie tylko o 

odpowiednim składzie prelegentów. Ważny jest również dobór przestrzeni, umiar, najlepiej przez 

niezależnych ekspertów, nagłośnienie, catering. Zaproszenie na konferencję prasową często zawiera 

Coraz popularniejsza forma prezentacji, często kojarzona z produkcją produkcji medialnej. To mniej 

formalna sprawa niż konferencja prasowa. Ważne jest jednak również przygotowanie profesjonalnie 

przetworzonych materiałów prasowych do tej formy prezentacji medialnej, często wręczane są różne 



 

 

      
                                
 
                                    

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

konferencjami prasowymi, których misją 

 

 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

 

 
Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

tragiczne wydarzenia 

       
                                
  
                                    

5.4. 
 

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

konferencjami prasowymi, których misją 

5.5. 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

5.6. 
 

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

5.7. 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

tragiczne wydarzenia 

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

 Zdarzenie wyzwalane 

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

konferencjami prasowymi, których misją 

 Monitoring i analiza mediów

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

 Kompleksowa strategia komunikacji

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

 Komunikacja kryzysowa

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

tragiczne wydarzenia - wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Zdarzenie wyzwalane 

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

konferencjami prasowymi, których misją 

Monitoring i analiza mediów

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

Kompleksowa strategia komunikacji

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

Komunikacja kryzysowa

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

Zdarzenie wyzwalane - marketing wydarzeń (Eventy)

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

konferencjami prasowymi, których misją jest ocena planowanych działań

Monitoring i analiza mediów

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

Kompleksowa strategia komunikacji

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

Komunikacja kryzysowa

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

marketing wydarzeń (Eventy)

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

jest ocena planowanych działań

Monitoring i analiza mediów 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego koniecz

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

Kompleksowa strategia komunikacji

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak najwięk

Komunikacja kryzysowa 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

marketing wydarzeń (Eventy)

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

jest ocena planowanych działań

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

elektroniczne, publikują kluczowe informacje. Dlatego konieczne jest albo skorzystanie z usług 

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

Kompleksowa strategia komunikacji 

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

producentami towarów i usług z ambicją trafienia na jak największy rynek

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

marketing wydarzeń (Eventy)

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

jest ocena planowanych działań. 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

ne jest albo skorzystanie z usług 

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

szy rynek. 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

marketing wydarzeń (Eventy) 

To bardzo szeroki wachlarz działań, takich jak różnego rodzaju spotkania towarzyskie, imprezy 

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

ne jest albo skorzystanie z usług 

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

towarzyskie, imprezy 

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

ne jest albo skorzystanie z usług 

wyspecjalizowanych firm, albo oglądanie wyjść wideo i audio, zwłaszcza mediów pełnoekranowych. 

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 
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towarzyskie, imprezy 

sportowe czy polityczne. Może to być również np. Organizacja udziału społeczeństwa w posiedzeniach 

sejmików, protestach czy imprezach towarzyszących itp. Czasem zdarzenia inicjowane łączone są z 

Istnieje kilka sposobów odwzorowania możliwie najszerszego zakresu mediów z perspektywy danego 

filtra. Najczęstszym sposobem jest korzystanie z przeglądarek internetowych według wprowadzonych 

słów kluczowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w ten sposób będziemy pracować tylko nad tym, 

co już pojawiło się w Internecie w formie pisemnej. Jednak nie wszystkie istotne, zwłaszcza media 

ne jest albo skorzystanie z usług 

To jedna z najbardziej wymagających form prezentacji medialnej. Zawiera szeroką gamę wyjść 

medialnych i odpowiednio je łączy zgodnie z wymaganiami klienta. Taka forma jest wymagana na 

przykład przez duże międzynarodowe korporacje, ministerstwa i tym podobne. Czasami są też lokalnymi 

Znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach granicznych, takich jak strajki, wiece protestacyjne, 

wypadki, pożary i tym podobne. W takich sytuacjach często decyduje czas, więc 



 

 

      
                                
 
                                    

produkcja mediów sprowa

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę

 

 

medialnego byli w 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

przygotowanie kampanii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                
  
                                    

produkcja mediów sprowa

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę

5.8. 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

medialnego byli w 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

 

5.9. 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

przygotowanie kampanii

 

                                Centrum prvého kontaktu Snina
   

                                    Bieszczadzka Fundacja 

produkcja mediów sprowa

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę

 Szkolenie medialne

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

medialnego byli w stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

 Płatna reklama

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

przygotowanie kampanii

 “Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

produkcja mediów sprowadza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę

Szkolenie medialne

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

Płatna reklama 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

przygotowanie kampanii. 

Mikroprojekt: 

“Prihraniční reportéri“ / 

Centrum prvého kontaktu Snina
                  

Bieszczadzka Fundacja 

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę

Szkolenie medialne 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248

“Prihraniční reportéri“ / “Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina

Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, 

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

społecznościowe odgrywają coraz ważniejszą rolę. 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

INT/EK/PO/3/III/A/0248 

“Przygraniczni Reporterzy“

Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

„Orelec GALA“, 

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

 

“Przygraniczni Reporterzy“

       

„Orelec GALA“, Uherce Mineralne  (PL)

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętnośc

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

“Przygraniczni Reporterzy“ 

     

Uherce Mineralne  (PL)

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

profesjonalistów medialnych, którzy chcą poszerzyć swoje portfolio umiejętności zawodowych

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 

  

Uherce Mineralne  (PL) 

dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

i zawodowych. 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 
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dza się do rozmów telefonicznych lub krótkich informacji prasowych. Sieci 

Dotyczy wybranych grup kandydatów lub ekspertów. Zwykle chodzi o to, aby absolwenci szkolenia 

stanie radzić sobie w różnych stresujących sytuacjach, w których muszą działać 

kompetentnie przed przedstawicielami mediów. Specyficzną formą szkolenia medialnego jest szkolenie 

Obejmuje to na przykład produkcję reklam i innych materiałów promocyjnych, takich jak telezakupy 

lub wywiady reklamowe. Ważne jest badanie rynku, wybór najbardziej odpowiednich mediów i 



 

 

      
                                
 
                                    

 

potrzebujemy drogiego dyktafonu ani innego drogiego sprzętu do nagrywania, ab

wysokiej jakości wywiady radiowe.

Nawet w przypadku skomplikowanych i długich rozmów smartfon z funkcją nagrywania jest doskonałym 

pomocnikiem. Zdecydowana większość jakości dźwięku jest absolutnie wystarczająca dla każdego radia.

Jeśli pro

ołówek. W Internecie jest również wiele bezpłatnych programów do podstawowej edycji i obróbki 

dźwięku. Większość z nich jest absolutnie wystarczająca do codziennej p

informacyjnej.

Kolejny rozdział to przygotowanie do produkcji reportażu telewizyjnego lub fotografii profesjonalnej. 

Ale o tym następnym razem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                
  
                                    

6. Przygotowanie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu 

Technologie do prawie wszystkich typowych prac medialnych są obecnie dostępne dla każdego. Nie 

potrzebujemy drogiego dyktafonu ani innego drogiego sprzętu do nagrywania, ab

wysokiej jakości wywiady radiowe.

Nawet w przypadku skomplikowanych i długich rozmów smartfon z funkcją nagrywania jest doskonałym 

pomocnikiem. Zdecydowana większość jakości dźwięku jest absolutnie wystarczająca dla każdego radia.
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Technologie do prawie wszystkich typowych prac medialnych są obecnie dostępne dla każdego. Nie 
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