4.48

20-03-06

48

13:54

TYLKO S¸U˚BA

Page 48

Rzecznik radzi

W radiu
Opanowanie podstawowych zasad
pomo˝e w przygotowaniu do radiowego
wystàpienia, gdy˝ nikt nie potrafi
od razu w∏aÊciwie pos∏ugiwaç si´
metaforami i stosowaç celnych ripost.
Zdarza si´ te˝, ˝e po prostu g∏os
zawodzi.
radiu – inaczej ni˝ w telewizji, gdzie
istotna jest wizja – podstaw´ stanowi
umiej´tnoÊç operowania g∏osem i s∏owem.
Nie oznacza to jednak, ˝e praca z mikrofonem jest ∏atwiejsza ni˝ przed kamerà.

W

S¸UCHAå, OBSERWOWAå I åWICZYå
W programie radiowym uwa˝ny s∏uchacz
skupia si´ jedynie na werbalnej stronie
przekazu. Z ca∏à pewnoÊcià wy∏owi to, co
telewidzowi mo˝e umknàç. Pami´tajmy, ˝e
radio, jak ˝adne inne medium, mo˝e boleÊnie obna˝yç nasze s∏aboÊci i niekompetencj´. Co zatem zrobiç, aby nagranie nie sta∏o si´ naszym antenowym Waterloo?
Wiele zale˝y od tego, co ju˝ umiemy i jakie mamy nawyki j´zykowe. Sporo mo˝emy
nauczyç si´, s∏uchajàc innych, np. znanych
mówców, gaw´dziarzy, kabareciarzy, spikerów radiowych czy polityków.

ZAWSZE BYå PRZYGOTOWANYM
Policjanci, wyst´pujàc w radiu, uczestniczà
zazwyczaj w: dyskusji w studiu, w relacji
z miejsca przest´pstwa i w wypowiedzi
na okreÊlony temat. We wszystkich sytuacjach przygotowujemy si´ do nagrania. To
konieczne, nawet jeÊli czujemy si´ ekspertami. DoÊwiadczenie uczy bowiem, ˝e pozornie oczywiste myÊli niekiedy doÊç trudno ubraç w s∏owa. A granica mi´dzy wieloma naraz przekazywanymi informacjami
i chaosem jest bardzo cienka.
Jak si´ przygotowujemy? Przede wszystkim zbieramy potrzebne informacje, uk∏adamy je w myÊlach, potem g∏oÊno wypowiadamy. Trzeba us∏yszeç swój g∏os i nie
traktowaç tego jako przejawu schizofrenii.
Uregulujmy oddech. Pami´tajmy o wyraênym stawianiu akcentu i poprawnej artykulacji wszystkich g∏osek. Mówimy wyraênie
i zdecydowanie. Bez sapania, st´kania i zjadania koƒcówek. Je˝eli to tylko mo˝liwe,
postarajmy si´, aby us∏ysza∏ nas ktoÊ ˝yczliwy i obiektywny, kto potrafi oceniç, co
w naszej wypowiedzi by∏o w porzàdku, a co
trzeba poprawiç.
Przed nagraniem warto sporzàdziç list´
mo˝liwych pytaƒ (nawet ma∏o prawdopo-
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dobnych) i przygotowaç odpowiedzi. JeÊli
padnà, nie b´dziemy zaskoczeni. Mo˝na
te˝ zabraç ze sobà jakieÊ dane statystyczne,
ale pod warunkiem, ˝e ca∏a nasza energia
nie pójdzie na wertowanie kartek.
Bardzo pomaga pozytywne nastawienie.
MyÊlimy: to ja jestem fachowcem, mam coÊ
do przekazania i mog´ zaskoczyç wiedzà.
Wa˝ne, by nie robiç przy tym z siebie bufona. Takiego przecie˝ nikt nie s∏ucha.

MÓWIå PROSTYM J¢ZYKIEM
Nie u˝ywajmy specjalistycznych okreÊleƒ,
dla zwyk∏ego Êmiertelnika niezrozumia∏ych. Zauwa˝y∏em, ˝e z tym, niestety, bywajà k∏opoty. Nawet bardzo m∏odzi policjanci zamiast mówiç przeszuka∏em go, mówià dokona∏em jego przeszukania. Zamiast
pobiec czy pojechaç, udajà si´ itd.
KiedyÊ zapyta∏em kandydatk´ na rzeczniczk´ w komendzie powiatowej, czy gdy
opowiada mamie, tacie lub babci, co dzia∏o
si´ w pracy, u˝ywa takich okreÊleƒ. Zaprzeczy∏a. Stwierdzi∏a, ˝e tak mówi tylko
do mediów, bo wydaje jej si´, ˝e jest wtedy
wa˝niejsza...
S∏uchacz musi czuç, ˝e niczego nie udajemy. Dotyczy to tak˝e tempa rozmowy.
Czasami dziennikarze próbujà narzuciç
nam styl i klimat dialogu. Pó∏ biedy, kiedy
jest to mi∏a, przyjazna pogaw´dka. Gorzej,
gdy pojawiajà si´ kwestie dyskusyjne. Dlatego nie dajmy si´ sprowokowaç do zmiany
tempa wypowiedzi, bo kiedy wypadniemy
z naszego „torowiska”, mo˝e si´ to zakoƒczyç katastrofà.
Warto przed rozmowà pami´taç o elementarnych zasadach kultury. Poprosiç
dziennikarza, aby usiad∏, zaproponowaç coÊ
do picia. Cz´sto o tym zapominamy nie
dlatego, ˝e jesteÊmy êle wychowani, ale
po prostu chcemy mieç stresujàce nagranie
za sobà. Tymczasem zwyk∏a pogaw´dka pozwala nie tylko potrenowaç narzàd mowy,
ale mo˝e spowodowaç, ˝e nasze ma∏o eleganckie jàkanie zniknie w czasie monta˝u!
Tak na marginesie, kiedy b´dziecie robiç
rozgrzewk´ twarzy (np. wychodzàc
na chwil´ z pokoju) spróbujcie kilkakrotnie
wypowiedzieç – mocno naciàgajàc mi´Ênie
twarzy – s∏owo „kaczorek”. Âwietnie rozgrzewa.

W STUDIU RADIOWYM
PowinniÊmy wczeÊniej poznaç rodzaj nagrania i dowiedzieç si´, czy jeszcze ktoÊ
jest zaproszony. JeÊli tak, musimy wiedzieç, kto to. Nale˝y zapoznaç si´ z jego
wczeÊniejszymi wypowiedziami, z pewnoÊcià bowiem podczas dyskusji u˝yje podobnych argumentów. Trzeba spróbowaç przygotowaç na nie odpowiedê.
Proponuj´ na nagranie w studiu pojechaç
wczeÊniej, aby poznaç wszystkich uczestników. Radz´ jednak nie zdradzaç, co mamy
zamiar powiedzieç na antenie, bo nasi opo-

nenci z pewnoÊcià to wykorzystajà! Kurtuazyjna pogaw´dka na luêny temat pomo˝e
w opanowaniu tremy i oswoi nas z uczestnikami programu. WÊród nich z pewnoÊcià
znajdà si´ tacy, których zwyczajnie nie lubimy. Mo˝e si´ wtedy okazaç, ˝e nie taki
diabe∏ straszny.
Podczas dyskusji pami´tajmy o zasadzie: argumenty pojedyncze zbija si´ ogólnikami, a ogólniki – indywidualnymi przyk∏adami. Dobrze wi´c mieç kilka w zanadrzu.
Czasami w audycji przewidziane sà telefoniczne pytania od radios∏uchaczy. Wiem
z doÊwiadczenia, ˝e odpowiedzi na nie bywajà trudne. Zw∏aszcza kiedy telefonujàcy
pyta o rozbità na osiedlu szyb´ albo o sàsiada, który nie sprzàta po swoim psie. Co
wtedy? Powiedz rozmówcy, ˝e w tej chwili
nie rozwià˝esz jego problemu, bo jest na to
zbyt ma∏o czasu na antenie, ale poproÊ go
o telefon po nagraniu i zapewnij, ˝e postarasz si´ pomóc.

NAGRANIE NA ˚YWO
Kolejna rzecz to niespodziewany wyjazd
na miejsce przest´pstwa. Ju˝ w czasie drogi
zbieramy podstawowe informacje. Reszt´
uzupe∏niamy na miejscu. Starajmy si´ najpierw porozmawiaç (choçby przez telefon)
z dziennikarzem piszàcym. W ten sposób
przetrenujemy odpowiedzi, us∏yszymy
swój g∏os i zorientujemy si´, o co b´dà
pytaç inni.
Pami´tajmy, ˝e ju˝ kilka minut po zdarzeniu wiele rzeczy mo˝e si´ zmieniç. Kategorycznych stwierdzeƒ u˝ywamy wi´c
tylko wtedy, gdy mamy absolutnà pewnoÊç.
Lepiej w kolejnych nagraniach podawaç
coraz bardziej szczegó∏owe dane, ni˝ na
poczàtku spaliç za sobà mosty. ■
DARIUSZ NOWAK
zdj. KWP w Krakowie

