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PRZEWODNIK UCZESTNIKA 

 

MODUŁ: ZESTAW KOMUNIKACYJNY 

TEMAT 1: KLUCZE DO NAUKI JAK PISAĆ 
WIADOMOŚCI 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 
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ZNAKI DO NAWIGACJI 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Dlaczego komunikacja o Twoim projekcie Erasmus+ jest ważna?  

Chcesz nauczyć się pisać wiadomości jak profesjonalista? W tym temacie postaramy się 
wyjaśnić techniki, którymi posługują się dziennikarze. 

Wiadomości to relacja z bieżącego lub niedawnego wydarzenia, napisana w celu 
rozpowszechnienia jej za pośrednictwem mediów. Pismo musi być obiektywne, ponieważ 
opiera się wyłącznie na faktach, nie zawiera opinii dziennikarza. Dlatego celem wiadomości jest 
poinformowanie czytelnika. 

Gdybyśmy chcieli pisać opowiadania zawierające opinię osoby, która je pisze, rozmawialibyśmy 
o artykułach z opiniami, krytykami lub artykułami wstępnymi. Istnieją również inne rodzaje 
tekstów publicystycznych, które mieszają obiektywność wiadomości z opinią pisarza, do tej 
grupy należą kroniki i reportaże. Później porozmawiamy o tych tekstach publicystycznych, ale 
dzisiaj skupimy się na tym, jak nauczyć się pisać wiadomości. 

II. 3 zasady: Krótko, zwięźle i na temat 

Pismo ma trzy podstawowe cechy, które wyznaczają podstawy każdego tekstu, w tym 
wiadomości. 

Tekst wiadomości musi być jasny, prosty, potrzebujemy, aby czytelnik zrozumiał, co chcemy 
powiedzieć bez większego wysiłku. Dlatego pisarz musi pisać jasno, posługując się 
słownictwem zrozumiałym dla jego czytelników, bez używania obcych lub technicznych słów, 
które mogą stwarzać problemy ze zrozumieniem. 

W tego typu tekstach publicystycznych historia musi być zwięzła, precyzyjna i jak najkrótsza. 
Zdania powinny być krótkie, 15-20 słów. Nie wszystkie muszą być dokładnie tej samej długości, 
ale większość z nich musi mieć długość wokół tych liczb. Musimy podzielić tekst na kilka 
akapitów, w oczach czytelnika jest o wiele bardziej atrakcyjny niż pojedynczy akapit z 
niekończącymi się mieszanymi pomysłami. 

Historia wydarzeń musi być konkretna, skupiać się na tym, co naprawdę ważne: na wydarzeniu. 
Musimy unikać dwuznaczności, używać wielu przymiotników kwalifikujących i pisać 
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abstrakcyjnie. Celem wiadomości jest dokładne poinformowanie o przebiegu wydarzeń, bez 
upiększeń i przesady.  

III. 5 pytań: Co, Kto, Gdzie, Kiedy, Dlaczego + Jak. 

5 pytań, które musimy sobie zadać, aby nauczyć się pisać wiadomości. Niektórzy specjaliści z 
branży dodają nowe pytanie, w tym przypadku moglibyśmy mówić o 6 pytaniach 
dziennikarstwa. 

Gdy już wiemy, o jakim wydarzeniu będziemy pisać, musimy zadać sobie pytanie, kto jest 
bohaterem wiadomości, gdzie i kiedy to się wydarzyło, powody i przyczyny wydarzenia oraz jak 
doszło do wydarzenia. 

Co się stało? 

Kiedy to się stało? 

Gdzie to się stało? 

Kto jest zamieszany? 

Dlaczego tak się stało? 

Jak to się stało? 

IV. Odwrócona piramida. 

Struktura odwróconej piramidy polega na uszeregowaniu informacji zgodnie z ich istotnością. 
Po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie pytania musimy je uporządkować od najważniejszych 
do najmniej ważnych. 

Celem odwróconej piramidy jest nadanie priorytetu najważniejszym informacjom, 
umieszczając je na początku historii. Jednym z powodów stosowania tej struktury jest to, że 
wiele razy czytelnik nie kończy czytania wiadomości, jeśli użyjemy tej techniki, główne 
informacje dotrą do niego, zanim zrezygnuje z czytania. 

Zaczynamy od napisania informacyjnego, ale jednocześnie atrakcyjnego nagłówka. Oznacza to, 
że z nagłówkiem czytelnik musi wiedzieć, o czym jest wiadomość . Wielokrotnie nagłówek 
odpowiada na niektóre z powyższych pytań, ale bardzo krótko. Najważniejszą częścią 
wiadomości, wstępu lub wprowadzenia, jest pierwszy akapit, w którym skupiają się wszystkie 
ważne informacje podsumowujące wiadomości . W tej części musimy zrobić mini 
podsumowanie tego, co wyjaśnimy poniżej. 

Następnie pojawia się część wiadomości, w której wszystkie informacje są rozwijane szerzej, a 
na pytania udzielane są odpowiedzi od najważniejszych do najmniej ważnych. Po treści 
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możemy dodać dodatkowe informacje, szczegóły lub dane, które mogą być interesujące dla 
czytelnika. 

 

 

 

 

 

 

V. Jak budujemy notatkę dziennikarską? 

- Nadaj atrakcyjny tytuł. 
- Odróżnij główne fakty od szczegółów. 
- Uporządkuj fakty – jeśli jest ich kilka – zgodnie z ich wagą i celami komunikacyjnymi, 

które podaliśmy. 
- Zidentyfikuj tło, które przyczynia się do zrozumienia głównej idei notatki. 

VI. Struktura notatki dziennikarskiej . 

Nagłówek 

Nagłówek to dźwignia, która motywuje do przeczytania artykułu. Nagłówek określa, czy ludzie 
będą kontynuować czytanie, czy porzucą nasze wiadomości. 

Nagłówek musi być krótki, zwinny, atrakcyjny, sprzedający. Dlatego zaleca się, aby nie 
wykraczać poza sześć słów, aby czytelnicy szybko przeskoczyli do treści. 

Dobre nagłówki mają pięć cech, którymi powinny je charakteryzować:  

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ I PODTYTUŁ 

WSTĘP / 
WPROWADZENIE 

(CO, KTO, KIEDY, GDZIE, 
JAK DLACZEGO) 

TEKST 

DODATKOWE 
 

Bądź 

Oferuj przydatne 
treści 

Nadaj sens 
bezpośredniości 

Twórz dziennikarskie 
zainteresowanie  
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Użyj słów kluczowych 

Pozwoli to skuteczniej pojawiać się w wyszukiwarkach. Naps pisząc o wydarzeniu lub świetnej 
historii, wspomina o wydarzeniu na samym początku. Pomiń niepotrzebne słowa. Nie wpisuj 
szczegółów w nagłówku. 

Przykłady: 

MINAM nagradza doświadczenie“Sowing and harvesting rain water" 

Doświadczenie "Sowing and harvesting rainwater"zdobywa nagrodę Environmental Award 
2014 

Wypełnij imiona i nazwiska 

Jeżeli notatka odnosi się do konkretnej osobowości, nazwiska należy umieścić w tytule i, jeśli 
jest to uzasadnione, na początku tekstu. Musimy zadbać o to, aby nazwy własne zostały 
napisane poprawnie i w całości. 

Przykłady: 

Nelson Mandela umiera 

20 najlepszych fraz Nelsona Mandeli 

Nelson Mandela, przywódca RPA, który dotrwał do Apartheid 

Nie opowiadaj całej historii w nagłówku 
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Chociaż nagłówek powinien podsumować historię, powinien również pozostawić czytelnika z 
potrzebą dowiedzenia się więcej o wiadomościach. 

Przykłady: 

(TAK) Prawo pracy młodzieży: uchylone w Kongresie przez większość 

(NIE)  91 głosami za, 18 przeciw i 5 wstrzymującymi się przegłosowano uchylenie ustawy 

Weź pod uwagę swoich czytelników 

Musimy wziąć pod uwagę, że nasi / Czytelnicy pochodzą nie tylko z obszaru lokalnego, 
regionalnego czy krajowego, ale nasza notatka może być czytana również przez osoby z innych 
krajów, tak więc nagłówek, który opracowujemy, powinien być zrozumiały dla wszystkich. 

Przykłady: 

(NIE) Ustawa Pulpín: uchylona w Kongresie większością 

(TAK) Prawo pracy młodzieży: uchylone w Kongresie przez większość 

 

 

 

VII. Wstęp lub wprowadzenie (pokrywka) 

To jest pierwszy akapit notatki, znajdujący się pomiędzy nagłówkiem a treścią wiadomości. Oto 
starannie dobrane dane, które są uważane za główne. 

Notatka publicystyczna w swoim opracowaniu musi odpowiedzieć na te pytania: 

Co? Kto to jest? Gdzie? Kiedy? Jak?  Dlaczego? 

Najważniejsze pytanie jest wymienione i rozwiązane w najważniejszym, w zależności od 
tematu, o którym piszesz. Jeśli piszesz o przelewie odpadów górniczych lub wycieku ropy, 
pytanie brzmi: gdzie to się stało? Tak, chodzi o wynik wyborczy. Kto wygrał?; jeśli chodzi o 
jedną nagrodę, to co lub kto został nagrodzony? 

 

 

 

 
NAGŁÓWEK 

 
 

WSTĘP LUB 
WPROWADZENIE 

(POKRYWKA) 
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* Nie musisz zajmować całego akapitu, odpowiadając na 6 pytań, w razie potrzeby możesz to 
zrobić w dwóch. 

Pamiętaj! 

Tekst wiadomości musi być zwięzły. 

 

 

VIII. Treść notatki dziennikarskiej. 

Od drugiego akapitu rozwijamy notatkę o szczegóły, nie przedstawionych we wstępie. Zawiera 
krótkie wyjaśnienie tła, umieszczając dane, które dają czytelnikom pełne wyobrażenie o 
powodach, które doprowadziły do tego, że wstawiamy to w notatce. Na koniec uzupełniamy 
notatkę o dodatkowe szczegóły dotyczące głównego faktu. 

TREŚĆ NOTATKI 

WAŻNE SZCZEGÓŁY 

TŁO 

DODATKOWE SZCZEGÓŁY 

Bądź zwięzły. Zaleca się , aby tekst miał co najmniej 400 słów (4 lub 5 akapitów po 4 lub 5 
wierszy każdy). 
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Dołącz cytaty. Naucz się cytować rzeczy, które są interesujące lub ważne dla tego, co chcesz 
powiedzieć, ale przede wszystkim, które wpływają na treść Twoich wiadomości. 

Zawiera dane liczbowe. Liczby potwierdzają to, co mówisz i robią to bardziej konsekwentnie. 
Nie zapomnij wskazać źródła, z którego pochodzą dane. 

Przykład: 

„W 2014 r. ubóstwo dotknęło 28% populacji Ameryki Łacińskiej, co pokazuje, że proces jej 
redukcji utknął w okolicach tego poziomu od 2012 r., podczas gdy w tym samym okresie 
ubóstwo wzrosło z 11,3% do 12%, wszystko w kontekście spowolnienia gospodarczego” , 
stwierdziła Komisja Gospodarcza Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) w swoim sprawozdaniu 
„Społeczna panorama Ameryki Łacińskiej 2014”, przedstawionym 26 stycznia. 

Pamiętaj ! Notatka dziennikarska musi być dynamiczna i interaktywna. W tym celu polecamy 
dodać elementy audiowizualne , które wzbogacą Twoją notatkę dziennikarską i zachęcą do 
przeczytania całości. 

 

 

 

 

 

IX. Używaj dobrych zdjęć. 

Obraz - fotografia lub mała grafika - towarzyszący notatce powinien streszczać treść informacji, 
które podajemy w nocie.
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Nie zapomnij, żeby  zawsze umieszczać legendy, której treść nieco opisuje obraz, a 
jednocześnie wnosi informacje lub dane do notatki. Nie oznacza to ponownego ładowania 
wielu informacji, które odwracają uwagę czytelnika od celu naszego przekazu. 

Fotografie muszą być wykonane w wysokiej rozdzielczości. W przypadku, gdy fotografie nie są 
własnego autorstwa, należy w nim umieścić autograf. 

 

X. Filmy. 

Obraz – fotografia lub mały wykres – towarzyszący notatce powinien streszczać treść 
informacji, które podajemy w notatce. 

Możesz użyć prostych narzędzi, takich jak YouTube lub Vimeo , aby szybko uzyskać kod wideo, 
który chcesz udostępnić. 

XI. Dźwięki. 

 Dźwięki również zapewniają treść naszej notatki dziennikarskiej. 

W Internecie można znaleźć różne platformy audio, na których możesz przechowywać pliki 
audio i udostępniać je w notatce, wstawiając odpowiedni link. 

Pamiętaj! 

Upewnij się, że nasze materiały są krótkie, dobrej jakości, zrozumiałe, w małym formacie i w 
całości do pobrania. 

Spraw, aby przyciski były widoczne w sieciach społecznościowych, zawsze zachęcając, aby 
wiedzieli więcej o naszej instytucjonalnej pracy na platformach wirtualnych. 

XII. Komunikat prasowy. 

Jest to tekst informacyjny używany przez organizacje lub instytucje społeczne do 
rozpowszechniania wśród mediów ich działań lub istotnych sytuacji i wpływu na opinię 
publiczną. 

Komunikat prasowy charakteryzuje się tym, że musi z dużą jasnością i precyzją informować o 
bieżących sytuacjach lub wydarzeniach lub o tych, które mają się wydarzyć, w tym sensie Twój 
tekst będzie konkretny i krótkoterminowy. 

Komunikat prasowy jest używany do: 

- Ustalenia pozycjonowania przez instytucje w odniesieniu do interesującego tematu lub 
że ma to na nie bezpośredni wpływ.  
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- Zgłoszenia wydarzenia, które dotyczy nie tylko organizacji, ale także ogółu obywateli. 

Komunikat prasowy musi być napisany w sposób warty opublikowania, aby przykuć uwagę 
dziennikarzy, aby byli zainteresowani jego rozpowszechnieniem lub zmotywowaniem do 
prowadzenia śledztwa w poruszanym temacie. Dlatego też struktura komunikatu prasowego 
musi zawierać elementy dziennikarskie.  

XIII. Struktura komunikatu prasowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Zalecenia do pisania komunikatu prasowego. 

Używaj papieru firmowego  

Jest to arkusz, który zawiera wydrukowane dane kontaktowe oraz logo lub inny wzór 
organizacji, instytucji lub firmy, lub też coś co pozwala nam zidentyfikować organizację. 
Podawanie informacji również dodaje widoczności.  

Atrakcyjne nagłówki 

TYTUŁ 

WSTĘP 

TREŚĆ NOTATKI 
PRASOWEJ 

KONTAKT 
ORGANIZACJI 

Powinna być krótka, warta opublikowania i przyciągająca uwagę. 

 
Zawiera informacje 

podsumowane i jasne w 
jednym akapicie. 

Nie może przekraczać 5 paragrafów, a każdy z nich musi wyrażać konkretną 
ideę. 

 
At the end of the press release 

the data must be placed 
contact of the person in charge 

communications of the 
organization (Name, 

phone, email). 
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Nagłówki komunikatów prasowych są pierwszym kontaktem między naszymi informacjami a 
dziennikarzem, który je otrzymuje, dlatego muszą być konkretne, bezpośrednie i wzbudzać 
zainteresowanie tego, kto je czyta. 

Wspierające obrazy 

Dołączanie obrazów, niezależnie od tego, czy są to grafiki, zdjęcia czy ilustracje związane z tym, 
o czym piszemy w komunikacie prasowym, jest niezbędne, ponieważ jest przydatne dla 
dziennikarzy, gdy decydują się na publikację naszych informacji. 

Ważne fakty i liczby 

Dane pozwalają nadać im większy wpływ na nasze informacje. Na przykład, jeśli jest to 
śledztwo, które zostało przeprowadzone , wskazać osoby, które w nim uczestniczyły i główne 
osiągnięcia, lub jeśli chodzi o prezentację skończonego projektu, możemy podkreślić liczbę 
osób, które odniosły korzyści. 

Data i miejsce zdarzenia 

Ważne jest, aby umieścić miejsce informacji prasowej i datę, aby podkreślić pochodzenie i 
ważność notatki. 

Postać z wiadomości 

Komunikat prasowy musi zawierać informacje dziennikarskie, a więc musi leżeć w interesie 
publicznym i nie może zawierać informacji promocyjnych organizacji, czyli nie może być 
wykorzystywany do celów propagandowych. 

 

 

 

 

 

 

XV. Rozważ . 

- Miej katalog dziennikarzy i mediów, w którym masz głównie nazwiska, stanowiska w 
medium (redaktorzy, reporterzy, reżyserzy, fotografowie, telefony, e-maile. 

- Ustalanie list dystrybucji przez e-mail dziennikarzy według ich sekcji lub 
odpowiedzialności w środku i opłata, pozwoli nam to na bardziej zoptymalizowaną i 
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zorganizowaną komunikację, a tym samym unikniemy wysyłek masowych e-maili, 
które często nie przynoszą pożądanego efektu przez złe wyreżyserowanie. 

- Następnie proponujemy model katalogu mediów, aby w zorganizowany sposób można 
było przesyłać komunikaty prasowe i ogólnie całą produkcję informacyjną Twojej 
instytucji:  

Names & 
Surnames 

Media Position Email Phones 

Media directory model 
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NOTATKI 

  

Twoje notatki tutaj 
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NOTATKI 

 

Twoje notatki tutaj 


