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Dziennikarze, reporterzy, reportażyści – specyfika 
funkcjonowania zespołów radiowych

Odmienność stylu radiowej pracy charakteryzuje podział dziennikarzy na: repor-
terów, sprawozdawców, komentatorów, serwisantów, prezenterów itd. Wyraża 
się ona również w rozgraniczeniu na reportażystów i reporterów. Stacja radiowa 
jest interesującym przykładem redakcji rozumianej jako jednostka, która stwarza 
warunki do przygotowywania materiałów do publikacji. Jednak powstają w niej 
nie tylko programy informacyjne i publicystyczne, ale także formy o charakterze 
artystycznym, utwory nowatorskie i dźwiękowe narracje. Intencją autorki jest 
wskazanie złożoności pracy zespołu dziennikarzy radiowych i wymagań, jakie 
stwarza nieodzowna w budowaniu przekazu radiowego technologia.

Słowa kluczowe: informacja (news), dziennikarz (journalist), reporter, reportażysta (feature maker), 
narracja audialna (audio forms)

Wprowadzenie

Reporter jedzie na miejsce wypadku i informuje o wszystkim, co widział i czego się 
dowiedział – tak najkrócej można opowiedzieć o realizacji podstawowego dzienni-
karskiego zadania. Jednak praktycy potrafią wyrazić to zdecydowanie lepiej.

„(…) Zamiast napisać, że wczoraj o piętnastej na skrzyżowaniu Szkolnej i Ko-
ścielnej zderzył się polonez z maluchem – jak się zderzył, dlaczego i z jakim efektem 
– polski reporter gotów zacząć tekst od opisu pokiereszowanych aut odbitych w po-
bliskiej szybie wystawowej. Gotów oddać słowami łoskot pogiętej blachy i tłuczo-
nych reflektorów. Nie zawaha się odmalować czerwieni krwi na szarości asfaltu. 

W brawurze kierowcy poloneza dostrzeże ogólnonarodową plagę jeżdżenia po pi-
janemu, a w złamanej nodze kierowcy malucha – ponurą rzeczywistość oddziałów 
ortopedycznych polskich szpitali. Wszędzie będą szczegóły uplastyczniające zdarzenia, 
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dygresje i refleksje, odnoszone do tego, co dojrzeje w świadomości czytelnika po 
przeczytaniu tekstu. Obydwa reportaże z wypadku będą się zasadniczo różnić. Ten 
pierwszy będzie informacją o tym co zaszło. Ten drugi pozwala na zamknięcie oczu 
i ujrzenie sceny wypadku w wyobraźni, bo głównie na tym polega polskie »odnosze-
nie« zdarzeń do świadomości czytelnika.

Dlatego w Polsce – wylęgarni reportaży aluzyjnych, barwnych, głębokich i sta-
nowiących nierzadko prawdziwe literackie rarytasy – niezbędne jest odróżnianie re-
portera od reportażysty. Najprostszą linię podziału tworzy schemat wielu redakcji, 
w których reporter poluje na gorące tematy i wiadomości, a reportażysta pisze re-
portaże.” (Siembieda, 2003, s. 13).

Cytowane słowa dziennikarza – reportera – reportażysty1 trafnie oddają codzien-
ność dziennikarskiej pracy i tematykę prezentowanego artykułu, ponieważ doty-
kają tego, co bardzo ważne w dziennikarstwie, od czego się ono rozpoczyna, czy-
li – potrzeby informowania. Można znaleźć również w przytoczonych zdaniach 
odniesienia do dziennikarskiego warsztatu radiowego, zwłaszcza tam, gdzie mowa  
o docieraniu do świadomości odbiorcy, a więc także oddziaływaniu na jego wy-
obraźnię, co z kolei jest domeną radia.

Warto jednak na wstępie uporządkować najważniejsze pojęcia: informacja, dzien-
nikarz, reporter, reportażysta oraz redakcja. Są one wszystkim mediom wspólne, 
choć dziennikarski warsztat wyznacza różnice oraz modyfikuje sposoby pracy i za-
rządzania zespołami redakcyjnymi. W mediach elektronicznych technikę i techno-
logię można nazwać ekstensją tego warsztatu. W redakcji radiowej, podobnie jak  
w innych (prasowych, telewizyjnych, internetowych), dokonuje się proces zbierania, 
oceniania i opracowywania materiałów do publikacji (emisji), jednak w tym wypad-
ku na pracę redakcji, a przede wszystkim ludzi, decydujący wpływ ma technika. Już 
na poziomie konstruowania prostej informacji dziennikarz musi pamiętać, że jest 
ona pisana dla ucha2.

Redagowanie tekstu, który ma zostać przeczytany, i pisanie dla słuchacza to dwie 
bardzo różniące się od siebie czynności. Autor piszący dla ucha wie, że w mowie 
słowo ma zawsze intonację, że ważny jest ton głosu, jego barwa, artykulacja, dla-
tego pisząc, niejako słyszy swój tekst. W napisanej treści zawsze będzie brakowało 
jakości fonetycznych, to oczywiste. Można je jedynie zasygnalizować na przykład 
przez wykrzykniki czy znaki zapytania, które wskazują choćby na lekkie podniesie-
nie głosu. Autor uczący się budowy przekazu radiowego wie, że krótka informacja 

1 Maciej Siembieda jest doświadczonym reportażystą, autorem wielu nagrodzonych re-
portaży, laureatem nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tzw. polskiego Pulitzera.
2 Tego sformułowania używa Robert McLeish, wieloletni dyrektor szkoleń w BBC i pro-
ducent radiowy. Jego książka, wydawana od ponad ćwierćwiecza, to klasyczny już dziś podręcznik 
poświęcony zagadnieniom produkcji radiowej.
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w serwisie radiowym wymaga nie tylko znajomości reguł warsztatowych, ale przede 
wszystkim konieczności wyprowadzenia wniosków z własnych błędów. 

W newsroomie wielu przyszłych reportażystów i redaktorów radiowych poznaje 
tajemnice pisania dla ucha, w redakcji informacyjnej, nazywanej też agencją repor-
terów, rodzi się również reporter radiowy. 

Redakcja radiowa

Stacja radiowa to szczególny rodzaj redakcji, a przygotowanie materiałów do publi-
kacji różni się zasadniczo od sposobu, w jaki odbywa się to na przykład w redakcji 
prasowej. W centrum tego procesu znajdują się, co prawda, ludzie oraz nieodzowne 
dziś komputery, jednak w mediach elektronicznych technologia spełnia o wiele waż-
niejszą rolę i posiada rozmaite funkcje. Bez ich znajomości dziennikarzowi radiowe-
mu niełatwo byłoby zbudować komunikat. 

Montaż audialnych materiałów, znajomość podstaw realizacji dźwięku, harmo-
nogramu ich emisji, a więc i programu emisyjnego, praca z magnetofonem repor-
terskim oraz elementarna znajomość zasad działania studia radiowego – to podsta-
wy warsztatu radiowca. Radiowy przekaz tworzą żywe słowa poddane technologii, 
dźwięki i efekty akustyczne, muzyka, a także cisza, choć ta bywa również istotnym 
sygnałem technicznych problemów. Kolejnym elementem tego warsztatu jest two-
rzona przez zespół redagujący program ramówka (stały zestaw audycji), w którą 
wpisuje się dziennikarz ze swoim autorskim komunikatem.

Programy radiowe już w latach dwudziestych XX wieku nadawano według ra-
mówki. Do dziś ramowy układ programu jest głównym scenariuszem, na podsta-
wie którego pracują wszystkie stacje Polskiego Radia, zarówno te ogólnopolskie, jak  
i regionalne. Polskie Radio emituje program od 1974 roku przez całą dobę. Słuchacze 
mogą wybierać Program I nazywany Jedynką, II – Dwójką i III – Trójką. W latach 
90. powstało Radio Bis, które później zmieniło nazwę na Polskie Radio Euro, żeby  
w końcu zostać Czwórką. Każdy z tych programów ma swoją ramówkę i choć historia 
powstawania rozgłośni radiowych nie jest tematem tego artykułu, to na pewno warto 
zaznaczyć, że wątek historyczny znajduje swoje odbicie także w ramowym układzie, 
o czym świadczą między innymi audycje z radiowego archiwum dźwiękowego. 

Polskie Radio Katowice, jedna z czterech pierwszych regionalnych rozgłośni, 
które powstawały w Polsce w ciągu dwóch pierwszych lat istnienia radia, ma bogatą 
przeszłość i barwną tradycję, co nie jest bez znaczenia dla tego nadawcy do dziś. Je-
den z programów swoim tytułem Ligoniowe radio nawiązuje do tej historii, przypomi-
nając o Stanisławie Ligoniu3, wybitnej radiowej osobowości, autorze, który wywarł 

3 PR Katowice od 1977 r. nosi imię Stanisława Ligonia.
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ogromny wpływ na charakter rozgłośni, eksponując jej śląską tożsamość. Radio 
Katowice w czasie przemian na polskim rynku medialnym nie zgubiło swojego wy-
raźnego regionalnego i śląskiego profilu, co było na pewno w dużej mierze zasługą 
zespołu dziennikarskiego.

W 1990 roku rozpoczęło emisję radio RMF (Kraków) – pierwsze polskie radio 
niepubliczne, słyszalne w całej Polsce; w tym samym roku również nadało swój 
pierwszy program Radio ZET (Warszawa). Dzisiaj po ponad 25 latach na polskim 
rynku medialnym istnieje wiele radiostacji i każdy może wybrać swoją ulubioną, a in-
ternet wymusza na nadawcach wprowadzanie istotnych zmian, ponieważ internauci 
to bardzo aktywni słuchacze, których nie można lekceważyć. Nadawca nawiązuje 
z nimi kontakt poprzez portale społecznościowe, umożliwia im współtworzenie 
treści, ciekaw jest ocen i komentarzy. Musi także pamiętać, że radio od dawna nie 
jest już głównym „dostarczycielem” muzyki, co znacząco zmniejsza audytorium. 
Ponadto bardzo dynamicznie zmienia się sfera techniczna; stacje od kilku lat wpro-
wadzają technologię cyfrową, co bardzo poszerza ofertę programową. Nadawanie 
programu analogowego zostało zamienione na cyfrową emisję. On-air w eterze  
i on-line w sieci zróżnicowało sposoby słuchania radia. Popularna od kilku lat forma 
podcastingu4 decyduje o stałej obecności wielu programów w sieci. Sprawia, że ra-
dia można słuchać także w porządku synchronicznym; słuchacz sam dokonuje wy-
boru archiwalnych audycji i planuje swoją indywidualną ramówkę, a przede wszyst-
kim porę słuchania wybranej stacji. Autorzy poszczególnych audycji i programów 
wiedzą, że możliwość wielokrotnego odsłuchania programu na stronie zatrzymuje  
w czasie to radiowe „teraz” wraz z jego ulotnością i niepowtarzalnością. Nie wpły-
wa to jednak jeszcze dziś na tryb pracy w redakcji, chociaż zmusza samych autorów 
audycji do takiego ich komponowania, aby nie powtarzać wypowiedzi, wywiadów, 
rozmów, reportaży itd.

Stacja (redakcja) radiowa posiada wydzielone zespoły tematyczne, odpowiadające 
za konkretny program. Rozważając temat zarządzania zasobami ludzkimi w redak-
cji radiowej, autorka artykułu wymiennie używa określeń stacja i redakcja, choć to 
pierwsze słowo jest znacznie szersze, obejmuje bowiem także zespoły pracowników 
administracji, techniki, konserwacji. Aż do początku lat 90. XX wieku nieodłącz-
nym elementem stacji radiowej były stacje nadawcze, które w procesie radiodyfuzji 
zostały oddzielone od Polskiego Radia, a od 2002 roku wchodzą w skład samodziel-

4 Podcast to zbitka słowna – pod pochodzi od iPoda – odtwarzacza mp3, cast – od broadcast 
(transmisja, przekaz). Autorem nazwy jest dziennikarz „The Guardian” Ben Hammersley. Od 
2005 roku podcast stał się bardzo popularnym słowem, używanym także w podręcznikach aka-
demickich. Termin w największym skrócie oznacza audycję dostępną przez internet w postaci 
odcinków w plikach audio. Podcasty tworzą na stronie radia dźwiękowe archiwum programów  
i audycji, reportaży i słuchowisk.
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nej jednostki organizacyjnej, jaką jest w Polsce spółka EmiTel, operator naziemnej 
infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Jednak analizując to, co stanowi najważniejszy 
produkt redakcji radiowej, czyli programy, audycje, magazyny, słuchowiska, transmi-
sje, należy przede wszystkim skoncentrować się na osobach, które są zaangażowane 
bezpośrednio w produkcję radiową, a więc dziennikarzach i realizatorach.

W Polskim Radiu realizator dźwięku jest uznawany za współautora audycji, otrzy-
mując za nią podobnie jak dziennikarz wynagrodzenie w postaci autorskiego hono-
rarium. Należy jednak podkreślić, że dziś radiowiec łączy funkcje pełnione kiedyś 
przez kilka osób. Współczesny dziennikarz radiowy jest technikiem obsługującym 
przenośny magnetofon reporterski, montażystą, który opracowuje dźwiękowy ma-
teriał merytorycznie i precyzyjnie, oczyszcza z różnych zakłóceń, tak technicznych 
(zakłócenia, przerwy, stuki, szumy), jak i werbalnych (np. tzw. wypełniacze mowy: 
yyy, eee, mmm, chrząknięcia, powtórzenia), jest również początkującym realiza-
torem audycji, który potrafi udramatyzować świat dźwięków, zadbać o dynamikę  
i płynność przekazu (Bloch, 2006, s. 105). Dopiero na etapie tworzenia reportażu, 
słuchowiska, radiowego dokumentu pojawia się realizator dźwięku jako współautor 
radiowego utworu. 

Redagowanie audycji można porównać do kompozycji utworu. Dźwięk, jakim 
staje się wypowiadane słowo, głos ludzki, muzyka i efekty akustyczne to podstawowe 
elementy „tworzywa” i zarazem nieograniczona przestrzeń dźwięków, z których uczy 
się korzystać radiowiec. Autor reportażu staje się artystą, który sięga po środki wyra-
zu właściwe sztuce, starając się wpłynąć na uczucia i zmysł estetyczny odbiorcy, na 
jego wyobraźnię i emocje; w intencji autorskiej dzieło winno też czasem skłaniać do 
refleksji. Reportażyści to ludzie z pasją, bardzo dociekliwi dziennikarze, prowadzący 
często dziennikarskie śledztwa, ale też wielcy artyści radia; ich utwory składają się na 
to, co nazywane jest poetyką przekazu radiowego albo wręcz sztuką radiową. 

Redakcja jest więc także miejscem twórczej pracy, gdzie odbywają się przesłu-
chania audycji, a jej członkowie są pierwszymi słuchaczami, których zdania autor 
nie może lekceważyć.

Reporter i reportażysta, czyli dziennikarz

Dziennikarze to wyjątkowa wartość w bogactwie ludzkich zasobów i zarządzanie 
nimi jest bardzo złożonym zagadnieniem. Autorka, jako osoba związana z radiem5 
od wielu lat, wie, że zacytowane na wstępie słowa reportażysty barwnie i prawdziwie 

5 Autorka rozpoczęła pracę w Polskim Radiu Katowice w 1987 r. Otrzymała etat dzien-
nikarski i przeszła wszystkie etapy dziennikarskiego warsztatu, od reportera, reportażysty, pre-
zentera do redaktora. Jest autorką cyklicznych programów o tematyce społeczno-kulturalnej.
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oddają istotę rzeczy. Wybór dziennikarstwa to wybór drogi, która wymaga prze-
strzegania zasad zawartych w kodeksach etyki dziennikarskiej, o czym często nie-
którzy z przedstawicieli tego zawodu wydają się nie wiedzieć. Redakcja jako miejsce, 
gdzie zespół ludzi opracowuje źródła informacji, np.: wywiady, rozmowy, obserwa-
cje, własne zapiski i dokumenty, powinna być dla młodych reporterów podstawo-
wym źródłem takiej wiedzy. A ponieważ stara zasada wychowania „daj przykład,  
a nie wykład” bardzo dobrze sprawdza się w życiu, więc doświadczeni dziennikarze 
bywają dla młodych adeptów wzorami osobowymi, chociaż otwartym pozostaje 
pytanie, czy zawsze właściwymi. W jednym z akademickich podręczników autorzy 
podają przykład największego francuskiego dziennika regionalnego „Quest–France”, 
który stosuje następujące zasady informowania:

■ mówić, nie szkodząc (dire sans nuire), 
■ pokazywać, nie szokując (montrer sans choquer),
■ dawać świadectwo, nie atakując (temoigner sans agresser),
■ ujawniać, nie potępiając (denoncer sans condammer) (Wolny-Zmorzyński i wsp., 

2009, s. 13).
Autorka może zaświadczyć, że podobne zasady przekazywali młodym reporte-

rom nasi mistrzowie6. Należy mieć nadzieję, że są nadal cenione przez dziennikarzy, 
wydawców i nadawców. Stosowanie ich opłaca się sowicie, wszak pozwalają bu-
dować wiarygodność i zaufanie, które są podstawą dobrych relacji między ludźmi. 
Wielu autorów utrzymuje, że zaufanie posiada wartość nie do przecenienia dla całe-
go społeczeństwa, że jest konieczne dla jego funkcjonowania i rozwoju gospodar-
czego (Sztompka, Borkowska, 2008, s. 525–562). 

Wyżej wymienione zasady winny być respektowane podczas konstruowania 
radiowego przekazu, od jego najprostszych form poczynając, czyli zapowiedzi, 
wzmianek (flash, news), notatek (informacja, infotainment), relacji. Prosta informacja 
to podstawowy tekst, którego adept uczy się pisać. Musi on zawierać odpowiedzi 
na podstawową sekwencję pytań: „kto”, „gdzie”, „kiedy”, „jak”, „dlaczego”, „co”,  
i powinien być pozbawiony błędów asertoryczności, tzn. wartościowania, arbitral-
nej stronniczej selekcji faktów, wielosłowia, rozbudowanych zdań, niepotrzebnych 
stylistycznych ozdobników.

Już na poziomie tworzenia informacji rozpoczyna się podział na tych, którzy 
pozostaną dziennikarzami informacyjnymi, depeszowcami, korespondentami, oraz 
tych, którzy swobodnie będą czuć się w publicystyce. Ci pierwsi zostaną w redak-

6 W Katowicach należała do nich przede wszystkim Agata Wojterzanka, znakomita pol-
ska reportażystka, laureatka Złotego Mikrofonu, kontynuatorka pierwszego w polskiej radiofonii 
programu adresowanego do ludzi chorych, którego autorem był ks. Michał Rękas, kapelan szpi-
talny, sekretarz Apostolstwa Chorych w Polsce, twórca „Audycji dla Chorych” w Polskim Radiu, 
którą rozpoczął w listopadzie 1945 r. w rozgłośni katowickiej PR.
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cjach informacyjnych, nazywanych też newsroomem, albo będą zabiegać o pracę  
w agencjach prasowych. Pozostali znajdą miejsce w redakcjach publicystyki, kultu-
ry, literackich, reportażu, muzycznych, sportowych itd. Wewnątrz redakcji (stacji) 
radiowej – podobnie jak prasowej, telewizyjnej, internetowej – istnieją wydzielone 
zespoły tematyczne, odpowiadające za konkretny program, zgodnie z ustaleniami 
ustawodawcy7. Redakcja w myśl ustawy jest jednostką, która stwarza warunki do 
rozpoczęcia i prowadzenia procesu przygotowywania materiałów do publikacji. 
Odmienność stylu radiowej pracy charakteryzuje podział dziennikarzy na: reporte-
rów, sprawozdawców, komentatorów, serwisantów, prezenterów itd. Należy jednak 
sądzić, że najbardziej jest ona widoczna w podziale na reportażystów i reporterów, 
wynikającym z procesu doskonalenia warsztatu dziennikarskiego, zarówno języko-
wego, jak i technologicznego.

Reporterzy relacjonują zdarzenia – budując je wokół odpowiedzi na pytania: co, 
gdzie i kiedy się stało, a ich relacje zmierzają do jak najkrótszego, uproszczonego 
opisu. Niosą przede wszystkim informacje, nie ma więc w nich miejsca na gamy 
odcieni, uczuć, nastrojów, budowanych dźwiękiem. Reportażyści, tworząc audialne 
narracje, łączą wartość informacyjną swojego przekazu z walorami estetycznymi. 
Dzieło audialne nie tylko dostarcza wiedzy o zdarzeniach, ale jest również świa-
dectwem umiejętności zrozumienia tych zdarzeń przez autora, który przygląda im 
się z różnych perspektyw i poprzez kompozycję utworu oddaje ich wewnętrzne 
autentyczne napięcie. 

Sygnał czasu – zamiast podsumowania 

BBC jest klasycznym przykładem funkcjonowania redakcji radiowej według mo-
delu: producent wykonawczy (redaktor naczelny, zwierzchnik wydawców i produ-
centów) i kolegium redakcyjne (złożone z dziennikarzy, redaktorów, redaktorów 
technicznych i szefów pionu technicznego stacji). Niezależnie od tego, czy jest od-
powiedzialny za jedno pasmo programowe czy za całą ramówkę stacji, a nawet sie-
ci, szef  słucha programu i przekazuje autorom, producentom uwagi na ich temat. 
Praktykę kierowania stacją/redakcją można ograniczyć do kilku zasad. 

1. Zdecyduj, co chcesz osiągnąć.
2. Określ środki niezbędne do uzyskania celu.
3. Koordynuj prace wszystkich członków zespołu.
4. Nadzoruj postęp i dawaj informacje zwrotne (McLeish, 2007, s. 322). 

7 W rozumieniu ustawy Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24) redakcja jest jed-
nostką organizującą proces przygotowywania zbierania, oceniania i opracowywania materiałów 
do publikacji w prasie (art. 7, ust. 2, pkt 8), a kieruje nią redaktor naczelny.

ZZL(HRM)_2016_5(112)_Musialik-Chmiel_A_59-68



66 Anna Musialik-Chmiel

W sieci rozgłośni BBC funkcjonuje schemat Sharing Opportunities in Nations and 
Regions, stanowiący swoiste forum dyskusji nad konkretnymi pytaniami i możliwo-
ściami rozwoju, nad systemem szkoleń pracowników, co jest także nieodłącznym 
elementem efektywnego zarządzania i jednocześnie twórczego wykorzystania za-
sobów ludzkich w mediach elektronicznych. Powoływanie zespołów opracowują-
cych różne koncepcje programu, dyskusje nad zmianami w ramówce, angażowanie 
producentów zewnętrznych do tworzenia programu, zapraszanie do współpracy 
autorów, przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, naukowych literackich, 
medycznych, prawnych, organizowanie konkursów na reportaż, to w praktyce wy-
korzystywanie umiejętności i talentów ludzi tworzących radio (McLeish, 2007).

W Polskim Radiu długą i ciekawą historię ma Redakcja Reportażu i Dokumentu, 
nie można też pominąć Informacyjnej Agencji Radiowej, największej na polskim 
rynku mediów elektronicznym radiowej redakcji informacyjnej. Ponadto w Polskim 
Radiu istnieją od wielu lat: Redakcja Programów dla Zagranicy, Redakcja Publicy-
styki Międzynarodowej, Naczelna Redakcja Gospodarcza. Obok programów ogól-
nopolskich, na rynku medialnym są obecne stacje 17 samodzielnych spółek regio-
nalnych Polskiego Radia, tworzone przez zespoły dziennikarskie w ramach redakcji 
tematycznych. W rozgłośni PR Katowice, oprócz newsroomu, istnieją obecnie re-
dakcje: kultury, publicystyki, muzyczna i sportowa. Ich szefowie spotykają się na 
cotygodniowych kolegiach prowadzonych przez zarządzających stacją i dokonują 
oceny bieżącego programu, decydują o zmianach w ramówce, dyskutują nad po-
szczególnymi audycjami i omawiają plany programowe. 

Nadrzędnym celem jest rozwój stacji, a nie jej stagnacja. Bez rzetelnej oceny 
programów, bez omawiania pomysłów, precyzowania planów, dostosowywania 
możliwości technicznych do nowych trendów, stacja radiowa nie rozwija się, co 
nader szybko odbierają słuchacze, odchodząc od programu, a ostatecznie pokazują 
to wyniki badań słuchalności. 

Cytowany już R. McLeish, analizując produkcję radiową, porównuje ją do słyn-
nego sygnału czasu Greenwich, którego sześć dźwięków odpowiada sześciu przy-
pomnieniom:

■ przygotowanie – wyznaczyć cele, stworzyć plan ich realizacji; 
■ punktualność – być bardziej niż punktualnym – przychodzić wcześniej; 
■ prezentacja – zawsze pamiętać o słuchaczu;
■ prawdziwość – być sobą, nie udawać;
■ precyzja – przestrzegać wszystkich ustalonych zasad i procedur […];
■ profesjonalizm – przedkładać interes słuchacza i rozgłośni ponad swój wła-

sny; stale zachowywać standardy redaktorskiej oceny opartej na dogłębnej wiedzy  
i umiejętnościach praktycznych (McLeish, 2007, s. 361).
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W jednym z radiowych wywiadów Ingrid Deltenre, dyrektor generalna EBU Eu-
ropejskiej Unii Nadawców (European Broadcasting Union), podkreśliła, że: Polskie 
Radio jest liderem zmian w europejskiej radiofonii, i zwróciła też uwagę, że w opinii 
odbiorców jest uznawane za najbardziej wiarygodne źródło informacji.

W rozmowie z dziennikarzem mówiła o obowiązkach, jakie spoczywają na pu-
blicznych mediach, ale też o problemach, z jakimi się te media borykają. Również 
o tym, że politycy nie przejmują się nazbyt ich losem8. Ta opinia wygłoszona nieco 
ponad rok temu nie straciła zbyt wiele na aktualności. Media publiczne w Polsce 
przeżywają obecnie bardzo ciekawy, ale i trudny czas, radio nie jest wyjątkiem. 

Świadomość, że dziennikarze, jako znacząca grupa zawodowa, odgrywają nadal 
ważną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich i kreowaniu etycznych wyborów 
ludzi, zobowiązuje do pracy nad sobą. W dziennikarskich standardach akcentowany 
jest przede wszystkim obiektywizm, rozumiany jako bezstronność, głównie poli-
tyczna, oraz niezależność. Nie do przecenienia jest też rzetelność i społeczna od-
powiedzialność. Zagadnienie rzetelności dziennikarskiej łączy się ze starannością 
zawodową dziennikarza. Zaniedbanie tego obowiązku może stanowić podstawę 
pociągnięcia go do odpowiedzialności zawodowej lub cywilnej. Praktyka – jak to 
czasem bywa – rozmija się z teorią, zwłaszcza kiedy funkcje: informacyjna, eduka-
cyjna, mediacyjna, kontrolna – przypisywane tradycyjnemu dziennikarstwu, ulegają 
znacznej erozji.

Niezależnie jednak od sposobu, w jaki zarządzana jest redakcja, dominującą 
wśród wyżej prezentowanych zasad jest osobista odpowiedzialność za to, co się 
mówi, albowiem przekaz medialny jest ważnym elementem władzy, którą daje kon-
kretnej osobie dziennikarstwo radiowe.
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Journalists, Reporters, and Feature Makers:  
Human Resource Management at Radio Stations

Summary
The uniqueness of  radio journalism is expressed in the division of  journalists into 
reporters, correspondents, commentators, news presenters, etc. Furthermore, it is 
demonstrated in a distinction between authors of  radio documentaries and repor-
ters. A radio station is an interesting example of  an editorial board understood as  
a unit developing materials for broadcasting. However, what it develops is not limited 
to news or editorial programs, but also includes forms of  an artistic character, novel 
creations, and audio forms. The intention of  the author is to indicate the complexity 
of  the work performed by teams of  radio journalists as well as requirements that 
must be met in assembling a message using radio technology.

_____________________

A n n a  M u s i a l i k-C h m i e l – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie 
nauki o literaturze. Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych 
Mediów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada także doświadczenie  
w pracy dziennikarskiej i redakcyjnej jako redaktor PR Katowice. 
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