
   
 
 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania  
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą  

 
RAMOWY PROGRAM  

praktyki w Polskim Radiu dla Zagranicy  
w ramach audycji Wybitni Polacy II RP 

 

Praktyki trwają 5 dni od poniedziałku do piątku. Zakres tematyczny: 

1. Zajęcia logopedyczne. 
Ogólne zasady techniki mówienia, doskonalenie dykcji, właściwe użycie głosu, specyfika 
mowy mikrofonowej. 

2. Zajęcia interpretacyjne. 
Metody osiągania sprawności interpretacyjne, właściwe frazowanie, segmentowanie 
komunikatu, odpowiednie stosowanie akcentu w wypowiedzi, rola pauzy i rodzaje pauz 
stosowanych w różnych rodzajach wypowiedzi. 

3. Kreowanie tematu. 
Dobór tematów, rozmówców, poszukiwanie informacji. Jak sprawnie poruszać się w obszarze 
różnych gatunków dziennikarskich?  

4. Wywiad. 
Czym jest sztuka rozmowy? 

5. Elementy informacji radiowej. 
Autorskie przygotowanie dziennika radiowego i nagranie go w studiu radiowym. 

6. Praca koncepcyjna nad realizacją audycji.  
Przygotowanie najważniejszych zagadnień i pytań do zaproszonych historyków. Nagranie 
materiałów, które będą wzbogacały audycję (rozmów, sond, felietonów).  

7. Korzystanie z archiwum. 
Informacje o zasobach archiwum i sposobie korzystania z materiałów źródłowych. Szukanie 
dźwięków archiwalnych, które będą wykorzystane w kolejnych odcinkach audycji "Wybitni 
Polacy II RP".  
Specyfika tworzenia audycji historycznych - przygotowanie koncepcji i głównych założeń 
audycji z uwzględnieniem wykorzystania odnalezionych materiałów archiwalnych. 

8. Montaż audycji. 
Przygotowanie audycji do emisji w Polskim Radiu dla Zagranicy. 

9. 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. 

10. Media społecznościowe. 
Ich rola w promocji audycji radiowych i kontakcie ze słuchaczami. Co warto publikować na 
Facebooku, Twitterze i Instagramie. 
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O AUDYCJI 
„Wybitni Polacy II RP” 

projekt multimedialny dla Polaków na Wschodzie i Polonii na całym świecie 

 

W ramach projektu powstanie cykl 25 audycji, emitowanych raz w tygodniu m.in. na antenie 
Polskiego Radia dla Zagranicy oraz w polskich audycjach na Wschodzie, a także na portalu 
internetowym www.radiozagranica.pl 

  

Cel projektu: 

Stworzenie kompendium wiedzy o wielkich postaciach ze sfery gospodarki, kultury, sztuki i sportu  
które przyczyniły się do odbudowy i rozwoju Polski po jej powrocie na polityczną mapę świata  
w 1918 roku. 

 

Założenia projektu:  

 zaprezentowanie dorobku naukowego, technicznego, kulturalnego, literackiego i sportowego 

II Rzeczypospolitej Polskiej; 

 prezentacja postaci wybitnych Polaków, którzy współtworzyli odrodzoną po 123 latach 

niewoli Polskę, między innymi takich jak Stefan Banach, Franciszek Żwirko, Stanisław 

Wigura, Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Stanisław I. Witkiewicz, Leopold Staff, 

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Xawery Dunikowski, Karol 

Szymanowski, Ignacy Paderewski, Artur Rubinstein, Halina Konopacka, Janusz Kusociński 

czy Stanisław Marusarz. Ich rola w tworzeniu polskiej nauki, techniki, kultury, literatury i 

sportu jest nieoceniona. 

 prezentacja tematyki związanej z historią Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, 

w powiązaniu z wydarzeniami i zjawiskami w świecie oraz Europie, zwłaszcza z obszarem  

naszego najbliższego  sąsiedztwa, ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, Łotwy i Ukrainy. 

 promocja dokonań Polonii i Polaków związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

 stworzenie narzędzi do przekazywania informacji o polskiej historii i ludziach ją 

tworzących. 

 


