
 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania 

publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE  

DOM KULTURY POLSKIEJ , WILNO, 24-28 SIERPNIA 2020 R. 

Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, portal Informator dla Aktywnych 

Partnerzy: Kurier Wileński, Radio Znad Wilii 

Celem szkoleń jest przekazanie adeptom dziennikarstwa z różnych krajów narzędzi 

poznawczych i twórczych dzięki którym będą mogli rozwijać swój warsztat pracy redakcyjnej. 

Wymiernym efektem tygodniowych warsztatów będzie materiał tekstowo-zdjęciowy 

sporządzony przez uczestników.  

Bloki tematyczne warsztatów: 

1. Przygotowanie tekstów: kreowanie tematu, tytuł, lead, konstrukcja artykułu, dobór 

rozmówców, poszukiwanie informacji, niezbędne elementy tekstu, przekrój gatunków 

dziennikarskich. 

2. Zastosowanie struktur fabularnych w tworzeniu tekstu reporterskiego – jak 

opowiedzieć interesującą czytelnika historię. 

3. Zasady przeprowadzania wywiadu, prawo cytatu.  

4. Dziennikarstwo obywatelskie – na czym polega i czemu służy. 

5. Podstawowe zasady pluralizmu i obiektywizmu zawarte w kodeksach etyki 

dziennikarskiej oraz prawie prasowym. 

6. Fake newsy – charakterystyka zjawiska, metody weryfikacji źródeł informacji.   

7. Specyfika dziennikarstwa internetowego – przygotowanie tekstu do publikacji pod 

kątem wyszukiwarek, pozycjonowanie, tagowanie. Jak poprawnie konstruować tytuł, 

lead, tekst, tworzyć i dobierać materiał wideo oraz zdjęciowy do publikacji na portalu, 

stronie internetowej i mediach społecznościowych  

8. Media społecznościowe, ich rola w promocji tekstu dziennikarskiego, kontakt z 

odbiorcami, co warto publikować na Facebooku 

Organizatorzy zapewniają: 

• Noclegi i pełne wyżywienie w dniach 23-29 sierpnia w DKP Wilno (po wcześniejszym 

uzgodnieniu z organizatorami jest możliwość noclegu do 30 sierpnia) 

• Darmowe wejścia do Muzeów lub innych placówek  

• Transport w ramach warsztatów w Wilnie 

• Zwrot kosztów podróży do Wilna i z powrotem (rozliczany z uczestnikami w Wilnie po 

przedstawieniu biletów i rachunków z) 

• Ubezpieczenie 

Wymagania wobec uczestników: 

• Wiek: minimum 18 lat 

• Własny laptop z edytorem tekstów  

• Znajomość języka polskiego na poziomie odpowiadającym B2  

• Mile widziane: doświadczenie pracy/stażu w mediach 
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Program: 

1. niedziela, 23 sierpnia 

•  godz. 19:00 spotkanie organizacyjne w sali nr 305 w DKP 

2. poniedziałek, 24 sierpnia  

• godz. 9:30-12:30, 13:30-16:30 wykłady/warsztaty,  

• godz. 19:00 wspólna kolacja, 

3. wtorek, 25 sierpnia  

• godz. 9:30-11:30 oraz 13:00-15:30 wykłady/warsztaty,  

• 16:00-17:30, 16:00-18:00 zwiedzanie Wilna z przewodnikiem,  

4. środa, 26 sierpnia 

• 9:00-12:30 wykłady/warsztaty,  

• 13:30-15:00 wizyta w redakcji Radia Znad Wilii, 

• 15-16:30 zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza, 

5. czwartek, 27 sierpnia 

•  9:00-12:00 wyjazd reporterski,  

• 13:00-16:30 praca nad materiałem warsztatowym, 

6. piątek, 28 sierpnia 

• godz. 10:00 spotkanie podsumowujące,  

• 10:30-12:30 zwiedzanie Muzeum Żydowskiego w Wilnie (opcjonalne). 

Koordynatorzy warsztatów: 

• Stefan Gardawski, Piotr Jezierski – koordynatorzy organizacyjni; 

• Ilona Lewandowska – koordynator merytoryczny; 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez Formularz Google do 31 lipca br. Informację na temat przyjęcia 

uczestnika na warsztaty MEDIA START WILNO prześlemy drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu 

adres email. 

Dane kontaktowe do organizatorów: 

Stefan Gardawski, tel. +48 502 054 797, s.gardawski@pol.org.pl 

Piotr Jezierski, tel. +48 502 054 837, p.jezierski@pol.org.pl 
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