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Przygotowanie do wywiadu: 
Jak ubrać się do wywiadów video? 

W zależności od tematyki – najlepiej sprawdzi się styl elegancki biznesowy lub smart casual.

Unikamy dużej ilości bieli i czerni oraz staramy się nie łączyć ze sobą kilku wzorów tkanin, 
czy też więcej niż trzech kolorów. Unikamy również drobnych wzorów – prążków, kratki, pe-
pitki etc. – często „wibrują” na wizji (interferują).

Panowie

Garnitur/marynarka oraz koszula: rekomendowane są w klasycznych kolorach: 
granatowy/czarny oraz beże, szarości, biel, delikatne odcienie niebieskiego; 

Krawat: możliwie jednobarwny, dopasowany kolorystycznie do garnituru i do ko-
szuli. Unikamy koloru czarnego i grafitowego.

Panie

Żakiet i koszula: rekomendowane są w klasycznych kolorach: granatowy/czarny 
oraz beże, szarości, biel, delikatne odcienie niebieskiego lub inne pastelowe bar-
wy za wyjątkiem bladoróżowego czy łososiowego; jeśli udzielająca wywiadu nie boi 
się kolorów, możliwe jest również wybranie bardziej śmiałych barw (np. szmaragdo-
wy czy fioletowy).

Inne: rekomendowane są ubrania z długimrękawem, bez głębokiego dekoltu.

Makijaż i włosy: rekomendowany makijaż nude (naturalny), włosy przeczesane.
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Przygotowanie do wywiadu: 
Rozmowa z dziennikarzem (1/2)

Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma możliwości autoryzacji wywiadu po jego nagraniu. Dlatego wszyst-
kie informacje, dane, case studies powinny być sprawdzone i zweryfikowane. W razie wątpliwości należy je 
pominąć. 

W przypadku pytania, na które nie chcemy odpowiadać (np. dotyczącego danych wrażliwych, czy 
wątków kontrowersyjnych itp.) możemy zastosować 3 taktyki:

Oznacza to, że przed spotkaniem z dziennikarzem warto zapytać, jakie konkretnie padną pyta-
nia i przygotować sobie zwięzłe, kilkuzdaniowe i merytoryczne odpowiedzi, których udzieli się 
podczas nagrania.

1. Wykorzystujemy formułkę: „Przepraszam, ale zgodnie z polityką komunika-
cyjną Uniwersytetu Łódzkiego niestety nie mogę 
udzielić odpowiedzi na zadanie pytanie”.

2. Taktyka budowania mostów Kierujemy rozmowę na dogodny dla nas temat (reko-
mendowane rozwiązanie) np: „Ten temat nierozerwalnie 

łączy się z kwestią X, która [… - kontynuujemy opowiada-

nie o kwestii X]”

3. Taktyka metafor Zamiast odpowiedzi na niewygodne pytanie przy-
taczamy historię lub anegdotę związaną z danym 
problemem np: „W moim doświadczeniu badawczym 

spotkałem/am się z analogicznym zjawiskiem. Dotyczyło 

ono [… - opowiadamy historię / anegdotę]”
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• Należy pamiętać, że dziennikarze (a także widzowie) nie są specjalistami w obszarze Państwa 
działalności naukowej i wiele kwestii może być dla nich niezrozumiałych. 

Dlatego unikamy stosowania żargonu naukowego, czy operowania angielskim słownictwem. Tam, gdzie 
konieczne jest zastosowanie specjalistycznych skrótów, staramy się wytłumaczyć je w sposób zrozumiały 
i zwięzły np: 

 „Żyjemy w czasach, w których maszyny przechodzą z powodzeniem test Turinga. Test ten sprawdza 

zdolność programu komputerowego do posługiwania się naturalnym językiem, która w pewien spo-

sób pokazuje, czy maszyna „myśli” w sposób podobny do ludzkiego.” 

• Opowiadając o danym temacie warto posiłkować się case studies 

To pomoże odbiorcom w zrozumieniu specjalistycznych kwestii. Można również dodawać ciekawostki 
i tzw. „smaczki”, najlepiej poparte liczbami np:

„Pszczoły zapylają aż 70% gatunków roślin, dlatego są tak ważne dla środowiska”.

Stanowczo unikamy przekazywania informacji „off the record”, czyli 
poufnych czy wrażliwych danych poza kamerą. 

Dotyczy to np. wyników finansowych, rotacji pracowników, szczegółów 
umów, czy planów instytucji, które nie mogą być ujawniane).

Obowiązujące prawo prasowe zwalnia media z obowiązku autoryzowa-
nia tekstów i komentarzy. Dlatego, jeśli dziennikarz uzna takie informa-
cje za interesujące, może je wykorzystać. 

Przygotowanie do wywiadu: 
Rozmowa z dziennikarzem (2/2)
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Przygotowanie do wywiadu: 
Udzielanie wypowiedzi i wywiadów (1/2)

Nagranie na potrzeby tzw. setki

Zwykle media zgłaszają się w tej sprawie spontanicznie, w nawiązaniu do gorącego w danym czasie tema-
tu. Ważne jest to, że wypowiedź do setki powinna być jak najbardziej zwięzła i treściwa, składająca się 
maksymalnie z kilku krótkich zdań (jednokrotnie złożonych). 

Jeśli wypowiedź będzie dłuższa, redakcja może ją skrócić, ze stratą dla przekazu. Maksymalna długość 
setki w wiadomościach to kilkanaście sekund, trzeba więc „sprzedać sedno” zamiast wyjaśniać całość 
zagadnienia. 

Przykład dobrej setki: 

„Jędrzej Moraczewski był drugą, po Piłsudskim, osobą, która tworzyła państwo polskie – instytu-
cje, porządek ustrojowy i stosunki międzynarodowe. Okres jego premierostwa był bardzo krótki, 
ale tak naprawdę właśnie wtedy powstało państwo. To pierwszorzędna postać tego okresu.”

Przykład dobrej setki: 

„Misja sondy Cassini pomału dobiega końca ze względu na brakujące paliwo. Dlatego sonda zosta-
nie skierowana w kierunku atmosfery Saturna i ulegnie zniszczeniu. Chcemy w ten sposób uniknąć 
bezpośredniego kontaktu ewentualnych mikrobów, które mogły się znaleźć na sondzie, z po-
wierzchnią któregoś z księżyców”.
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Briefing prasowy

Jest to forma krótkiej konferencji prasowej, zwykle trwa 10 minut. Dziennikarze spodziewają się na 
niej otrzymać wiedzę w pigułce na temat danego wydarzenia czy problemu. Podczas briefingu warto 
mieć ze sobą „rekwizyty” – przedmioty związane z tematem, które operator chętnie nagra na potrzebę 
przebitki. Ważne jest również zorganizowanie briefingu w optymalnym miejscu (np. jeśli to badania 
wody – laboratorium lub zbiornik wodny). Oszczędzamy wtedy czas dziennikarzy. 

Zaproszenie do studia

Może dotyczyć udziału w programie na żywo, dyskusji z dziennikarzem lub innym ekspertem, pogłębione-
go wywiadu na dany temat. W tej sytuacji również warto pamiętać o możliwie zwięzłych wypowiedziach 
i odpowiedziach, używaniu ogólnie zrozumiałego języka czy tłumaczeniu pojęć skomplikowanych etc. 
Przed wizytą w studiu dobrze jest poprosić dziennikarza o wcześniejsze wysłanie zestawu pytań, aby 
móc przygotować się do rozmowy.

Przykład złej setki: 

„Wymaganie od nauk humanistycznych realizowania założeń gospodarki rynkowej (np. gene-
rowania wymiernego zysku ekonomicznego bądź oczekiwanie całkowitego samofinansowania) 
wymusza - używam tego słowa z całą świadomością - obronne reakcje uczelni. Mogą przyjmo-
wać one różne formy: zwiększenie liczebności grup zajęciowych, podwyższanie pensum pracow-
nikom, a w sytuacjach skrajnych - redukcję kadry naukowo-dydaktycznej. Odpowiedzialność 
za te decyzje ze zrozumiałych względów spada na uczelnie, ale nie można jednak zapominać, że 
na rozwiązania te zasadniczy wpływ ma sposób finansowania szkolnictwa wyższego, a nawet 
szerzej - całe niezwykle labilne środowisko prawne, w którym funkcjonują uczelnie w Polsce.”

Przygotowanie do wywiadu: 
Udzielanie wypowiedzi i wywiadów (2/2)
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Przygotowanie do wywiadu: 
Postawa przed kamerą

Stopy pewnie ustawione na ziemi 

Ustawiając się przed kamerą staramy się stać pewnie na obu stopach, w lekkim rozkroku. Nasza postawa 
powinna być pewna i w miarę nieruchoma, unikamy „bujania się” na boki podczas wypowiedzi.
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