
 

Przygraniczni Reporterzy – Warsztat No.1 

W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. odbył się pierwszy z pięciu zaplanowanych warsztatów na terenie ośrodka 

wypoczynkowego Vihorlat w ośrodku Sninské rybníky, zorganizowanych w ramach realizacji mikroprojektu 

Prihraniční reporte / Przygranicni Reportezy. 

W warsztatach wzięli udział nie tylko uczniowie i nauczyciele Liceum Przemysłowego w Świdniku, uczniowie 

i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Polski, ale także osoby zainteresowane 

edukacją medialną z szeregów sportowców, zawodowi pracownicy mediów z telewizji . 

Na początku warsztatów uczestników powitał główny koordynator mikroprojektu inż. Zawackiego. 

Przedstawił im wykładowców i zapoznał ich z programem warsztatów. 

Po słowach wprowadzających prowadzący stopniowo zaczęli przejmować poszczególne tematy warsztatów. 

Zaczęli od tematu Podstawy Dziennikarstwa - Podstawowe Zasady. Wyjaśnili uczestnikom, że podstawową 

zasadą dziennikarstwa jest dostarczanie społeczeństwu prawdziwych i bezstronnych informacji. Podkreślili 

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

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

wiarygodności. Po praktycznym przećwiczeniu tej najważniejszej zasady pracy dziennikarzy, uczestnicy 

zapoznali się z innym ważnym materiałem dotyczącym pracy dziennikarzy, a mianowicie z Kodeksem Etyki. 

Tutaj mogli dowiedzieć się, że jedną z minimalnych gwarancji osiągnięcia obiektywności jest potwierdzenie 

informacji z co najmniej dwóch niezależnych źródeł. Stopniowo wyjaśniali pojęcia obiektywizmu – miary 

obiektywizmu jako jednego z najważniejszych kryteriów w poszanowaniu etyki dziennikarskiej. Łamanie 

zasad – Jeśli podążamy za historią, czasami wychodzi na jaw coś, co zmienia okoliczności. Wtedy dziennikarz 

powinien podążać za swoją intuicją. A bywa na pograniczu zasad i uczciwości dziennikarskiej – dziennikarz 

ma obowiązek spotykać się i komunikować z ludźmi, którzy są w stanie udzielić istotnych informacji i 

wytrzymać ewentualną krytykę. Po części teoretycznej praktycznie przećwiczyli problem. Po ćwiczeniach 

praktycznych program pierwszego dnia warsztatów został zrealizowany. Następnie odbył się darmowy 

program, a po kolacji wzajemne zapoznanie się z uczestnikami warsztatów.

   

Drugiego dnia warsztatów po śniadaniu uczestnicy zapoznali się z kwestią wyboru interesującego tematu - 

nie ma jednoznacznego właściwego sposobu wyboru tematu w pracy dziennikarskiej i przetwarzania 

podstawowych informacji - ich doboru, weryfikacji prawdziwości. Spotkali się w razie potrzeby  



 

Podejście do przetwarzania informacji – każdemu należy zapewnić tę samą przestrzeń i każdy z nich musi 

mieć własną kontropinię. Bazując na praktycznych przykładach i doświadczeniach światowej sławy 

dziennikarzy, wyjaśnili zasady i warunki tego, co mówi się w mieście, Zimny bekon i drżące psy, Kryteria 

tematyczne, Zarządzanie tematami, Przykład pracy największego kolekcjonera treści (Google ), Jak działa 

RankBrain, Weryfikacja prawdziwości informacji - spójrz na istniejące internetowe bazy danych, 

weryfikując prawdziwość zdjęć, jak i gdzie dziennikarz może uwierzyć w prawdziwość informacji. W 

ramach owocnej dyskusji i szeregu pytań zadawanych na wykładane tematy, poszczególne koncepcje 

zostały również praktycznie przećwiczone i wyjaśnione. 

Po krótkiej przerwie prelegenci kontynuowali wyjaśnianie kolejnego zagadnienia – Przygotowanie produkcji 

dorobku medialnego. Tutaj dowiedzieli się o najczęściej stosowanych formach wyjściowych, takich jak 

Komunikat prasowy – jako podstawowy materiał informacyjny, Konferencja prasowa – prezentacja 

wybranego tematu dla szerszego grona dziennikarzy lub ekspertów, Śniadanie robocze, obiad, spotkanie – 

coraz popularniejsza forma prezentacji, często związany z produkcją przekazów medialnych, Induced event-

Event marketing – bardzo szeroki zakres działań, takich jak różnego rodzaju spotkania towarzyskie, 

wydarzenia sportowe czy polityczne, Monitoring i analiza mediów – najczęstszym sposobem jest 

korzystanie z przeglądarek internetowych zgodnie z na określone słowa kluczowe, Kompleksowa strategia 

komunikacji – szeroka gama mediów Komunikacja kryzysowa – sieci społecznościowe, Szkolenia medialne – 

odgrywają coraz większą rolę w media i płatna reklama – obejmuje to np. produkcję reklam i innych 

materiałów promocyjnych w mediach, takich jak telezakupy czy wywiady reklamowe. Wykładowcy 

wyjaśniali i demonstrowali istotę poszczególnych form twórczości, aby uczestnicy mogli je zrozumieć i 

odpowiednio wykorzystać w swojej przyszłej praktyce. Ostatnim prezentowanym tematem było 

Przygotowanie do dokumentacji fotograficznej, do wywiadu radiowego z respondentami. Tutaj uczestnicy 

poznali m.in. jedną podstawową prawdę, że do robienia dobrych wywiadów radiowych, reportaży 

telewizyjnych czy radiowych na początku nie jest potrzebny drogi sprzęt nagrywający, ale standardowy 

smartfon z funkcją nagrywania, notatnik i długopis. wystarczy do pracy.Po krótkim obiedzie uczestnicy 

mogli spróbować sprawdzić wykładane tematy w praktycznych ćwiczeniach. 

   

Ostatniego dnia warsztatów uczestnicy ćwiczyli poruszane im tematy, w których czuli potrzebę 

ugruntowania się we właściwym ich rozumieniu. Podano praktyczne zadania, które uczestnicy mieli do 

wykonania. Jednocześnie zatwierdzono oficjalne logo mikroprojektu, które zostało stworzone podczas 

wydarzenia przez uczestników warsztatów.  



 

   

 

Program warsztatu nr 1 wypełniony był ćwiczeniami praktycznymi, a po obiedzie uczestnicy udali się do 

swoich domów. 

 


