
Między dezinformacją a propagandą 
 
Fake newsy, ukryte kamery, wywiad na docisku? Jak wyśledzić złych ludzi nie wychodząc             
zza biurka i jak szukać ich w realu? Reporterzy największych mediów uczą tego, co              
najważniejsze w zawodzie. Narzędzia i umiejętności, których nie daje nikt w Polsce.            
Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych śledztwach dziennikarskich. 
Dla studentów, którzy serio myślą o dziennikarstwie. 
 
Zapisy do: 26 października e-mailem na adres: kontakt@fundacjareporterow.org 
 
Uwaga. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w budynku Wydziału Dziennikarstwa, 
Informacji i Bibliologii UW przy ulicy Bednarskiej 2/4 na Powiślu. 
 
TEMATY I TRENERZY 
Wtorek, 30.10, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 1: Wojciech Cieśla, prezes Fundacji Reporterów, dziennikarz śledczy Newsweeka.  
Dezinformacja i fake news jako zagrożenie dla wolności mediów. Wpadki, porażki oraz jak 
ich unikać. 
 
Wtorek, 6.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 2: Wojciech Cieśla 
Pozyskiwanie źródeł, research, weryfikacja informacji. Dziennikarskie projekty śledcze. 
 
Czwartek 8.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 0.04 
Zajęcia 3: Beata Biel, koordynatorka Konkret24 w Grupie TVN, koordynator i trener w 
Fundacji Reporterów 
 „Fake news” na świecie: klasyfikacja zjawisk, wyniki badań nad nimi. Metody walki, 
rozwiązania wykorzystywane na całym świecie, inicjatywy technologiczne. 
 
Wtorek 13.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 4: Anna Gielewska, dziennikarka i komentatorka tygodnika Wprost, wiceszefowa 
Fundacji Reporterów 
Media i polityka. Dziennikarz i polityk w czasach twittera, czyli dziennikarstwo polityczne w 
trudnej rzeczywistości. 
 
Czwartek 15.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 0.04 
Zajęcia 5: Beata Biel  
Jak szukać, by szukać skutecznie. Research, profesjonalna weryfikacja i fact-checking. Na 
czym polega zawód fact-checkera. 
 
Wtorek 20.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 6: Anna Gielewska 



Informacja publiczna, czyli jak pisać wnioski, pytania i czytać oświadczenia majątkowe. 
Współpraca mediów z watchdogami (Anna Gielewska). 
 
Czwartek 22.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 0.04 
Zajęcia 7: Paweł Reszka, dziennikarz Newsweeka, autor książek reporterskich. 
Współzałożyciel Fundacji Reporterów. 
Czy tematy naprawdę leżą na ulicy? O reportażu wcieleniowym i poszukiwaniu tematów. 
 
Wtorek 27.11, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 8: Paweł Reszka 
Wojna i konflikty zbrojne w mediach: praca dziennikarza w warunkach zagrożenia życia. Jak 
opowiadać o wojnie w czasach twittera? 
 
Wtorek,  4.12, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 9: Mariusz Jałoszewski, dziennikarz sądowy Oko.press, od 20 lat w czołowych 
mediach. Koordynator projektów w Fundacji Reporterów. 
Prawo i wymiar sprawiedliwości w mediach. Jak pozyskiwać informacje i przystępnie 
informować o paragrafach, procesach i wyrokach. 
 
Czwartek 6. 12, godz. 16.45 - 18.45, sala 0.04 
Zajęcia 10: Beata Biel 
Narzędzia pracy dziennikarzy śledczych, praca z ukrytą kamerą (zajęcia praktyczne). 
 
Wtorek 11.12, godz. 16.45 - 18.45, sala 2.13 
Zajęcia 11: Mariusz Jałoszewski 
Odpowiedzialność prawna dziennikarza, czyli jak pracować by nie mieć procesu – prawo 
prasowe, autorskie, cywilne, karne. 
 

  
 
 

 


