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Szkolenie dla przedstawicieli firm i samorządów  

odpowiedzialnych za współpracę z mediami 
 

Data: 9 lutego2023 r. godz. 9.00 – 15.00 
 

Prowadzenie: Patrycja Jenczmionka - Błędowska 
 

Miejsce szkolenia: Świetlica Wiejska - Stodoła Kultury w Jerzmanowej, Obiszowska 4A, 67-222 Jerzmanowa 
 
8:30 – 9:00 Kawa powitalna (przerwa kawowa ciągła podczas spotkania) 
 
09:00 – Otwarcie szkolenia  
Marta Wisłocka i Piotr Karwan  
Członkowie Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź 
 
MODUŁ 1 
9:10 – 9:40 
1. Charakterystyka i specyfika mediów ogólnopolskich i lokalnych w regionie. 
 
9:40 – 10:10 
2. Dobre praktyki. Budowanie relacji. Przykłady współpracy między mediami, a jednostkami 
samorządowymi, podmiotami prawnymi. 
 
10:00 – 12:30 
3. Warunki dobrej i rzetelnej współpracy. Dialog z mediami. 
 
Warsztat dziennikarski. Jak się przygotować? 
- podmiot współpracy, cel i założenia; 
- briefing prasowy, śniadanie prasowe, konferencja, wystąpienie, wywiad, prezentacja, kongres, forum itp.; 
- oprawa medialna: kto, kiedy jak gdzie, w jaki sposób (wybór miejsca, otoczenie, goście, wizualizacja, ramy 
czasowe); 
- notka prasowa, materiał prasowy, zaproszenie; materiały pomocnicze; 
- narzędzia komunikacji medialnej: (SMS, tel., komunikatory, e_mail, social media). 
 
12:30 Lunch 
 
MODUŁ 2 
13:00 – 15:00 
 
4. Sposób prowadzenia dialogu. Język komunikacji/ ćwiczenia. 
-media papierowe 
-radio 
-TV 
- media Internetowe 
- social media. 
 
5. Dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów oraz Michała Nowakowskiego, Rzecznika 
Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
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Informacja o prowadzącym: Patrycja Jenczmionka – Błędowska 

Od ponad 10 lat dziennikarz i wydawca w katolickim Radiu Rodzina. Od 4 lat korespondentka 

Radia Plus Legnica. Absolwentka teologii oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uzyskała tytuł naukowy 

Licenjusza Rzymskiego z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyła studia 

doktoranckie w katedrze Teologii Systematycznej. Obecnie studentka MBA in Community Management. Przez 

wiele lat współpracowała z Radiem Watykańskim, Katolicką Agencją Informacyjną oraz Ogólnopolską Siecią 

Rozgłośni Katolickich. Autorka publikacji na łamach tygodnia „Niedziela”, audycji z politykami, ludźmi kultury, 

Kościoła, sztuki i nauki, przedstawicielami organizacji patriotycznych i prodemokratycznych, a także korespondencji 

m.in. z misji w Kamerunie, Rumunii, Ukrainy, Włoch, Belgii, Kazachstanu, Gruzji, Szwajcarii, Chin, Bośni i 

Hercegowiny, Panamy czy Wietnamu. Jako wydawca zarządza i monitoruje pracę dziennikarzy w newsroomie, jest 

odpowiedzialna za kontakt z otoczeniem biznesowym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi.  Prowadzi 

warsztaty szkolenia z komunikacji medialnej oraz jest konferansjerem.  

Laureatka konkursów: Lodołamacze „dziennikarz bez barier” 2021 r, I miejsce w 2019 r. za reportaż 

„Bohater spod Axel” w kategorii radio na Międzynarodowym konkursie Niepokalana, III miejsce w konkursie dla 

dolnośląskich mediów pt. „Poszerzamy perspektywę” za reportaż „Zza okien pociągu”; II miejsce w kategorii 

reportaż na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu  Filmów i Multimediów 2016 „Niepokalana” za materiał „Mamy 

swoją świętą w niebie”; III miejsce w kategorii słuchowisk i cykli audycji na XXXI Międzynarodowym Katolickim 

Festiwalu  Filmów i Multimediów 2016 za cykl reportaży „Matka Boska z Lewacz” i „Tam kiedyś była Polska”; 

wyróżnienie na XI Festiwalu Polonijnym Losy Polaków 2016 za materiał „Żyj pełnią – Światowe Dni Młodzieży 

2016”; II miejsce w kategorii reportaż radiowy na XXX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu  Filmów i 

Multimediów 2015 za materiały: „Nadzieja na spotkanie” i „Edyta Stein: patronka Europy – patronka pojednania.  

Interesuje się historią po 1939 roku, krajami III świata, Kresów Wschodnich. Za propagowanie prawdy o 

losach bohaterów została odznaczona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński Odznaką 

Honorową 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Pochodzi z Rydułtów, mieszka na stałe we Wrocławiu. Na antenie 

Radia Rodzina można ją usłyszeć m.in. w audycji polityczno-społecznej „Poranny Gość”, a w Radio Plus Legnica w 

„Dolnośląskiej mozaice”. 

 


