
Warsztaty dziennikarskie z p. Zbigniewem Górniakiem 

 

Kolejne spotkanie w TVP 3 Opole za nami. Tym razem swój warsztat pracy zaprezentował 

Zbigniew Górniak, opolski dziennikarz przez lata tworzący dla NTO oraz Radiu Opole. 

Obecnie prowadzi mi.in. autorski program „Rozmowa na dzień dobry” w TVP 3 Opole. Jest 

autorem książek: „Pulpa fikcyjna, albo dwa wesela i pogrzeb kapitana Żbika”, „Siostra i byk”, 

Serce nr 62” i „Spadek, miłość i kradzione samochody”.  

 

Poniżej relacje z naszego z nim spotkania: 

 

- Zbigniew Górniak wytłumaczył nam jak ważne w tym zawodzie są: dociekliwość i 

wszechstronna wiedza. Redaktor opowiadał nam również o procesie tworzenia wywiadów, 

począwszy od znalezienia aktualnego i zarazem atrakcyjnego dla widzów tematu oraz 

poszukiwania rozmówcy. 

 

- Pan Górniak w szczegółach opisywał sytuacje, z którymi przyszło mu się zmierzyć, a które 

nie zawsze okazywały się łatwe i przyjemne. Podkreślał, że dziennikarze do 

przeprowadzanych przez siebie rozmów muszą być przygotowani pod każdym względem -  

muszą mieć wiedzę o osobie, z którą prowadzą wywiad, muszą orientować się w dziedzinie o 

której będą rozmawiać, muszą również pilnować, by rozmowa nie przeszła na treści 

niezwiązane z tematyką spotkania. W ogóle ta praca wymaga umiejętności nieustannego 

rozwijania się w wielu obszarach wiedzy, które też czasami nie maja wiele wspólnego ze 

sobą. 

 

- Dziennikarz podkreślił, że zawód wymaga znajomości tematu, skrupulatności przy zebraniu 

informacji potrzebnych do przeprowadzenia wywiadu. Na pytanie – dlaczego wybrał 

dziennikarstwo – odpowiedział, że zawsze lubił pisać. Chciał zostać pisarzem. Napisał 

pierwszą książkę, ale nie spodobała się wydawcy więc zaczął pisać artykuły do gazet. 

 

- Uważam, że p. Górniak jest ciekawą osobą i wie bardzo dużo na temat zawodu, który 

wykonuje przez co nie był w stanie przekazać nam całej swojej wiedzy w tak krótkim czasie 

jaki był przeznaczony na spotkanie. Myślę, że cała klasa byłaby zadowolona, gdyby mogła się 

jeszcze raz spotkać z p. redaktorem. 

 

- Na spotkaniu mieliśmy możliwość zadawania pytań, a p. Górniak zawsze starał się 

wyczerpać temat o jaki pytaliśmy. Wiele odpowiedzi mnie zaskoczyło, z wielu spraw nie 

zdawałam sobie sprawy. (…) Takie zajęcia pokazują nam jak naprawdę wygląda praca w 

telewizji. Wywołują refleksje na temat tego kim chcemy być w przyszłości. 

 

 

 

 

 


