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Wydawa∏oby si´, ˝e zamieszczenie
informacji w Internecie to nic trudnego,
wystarczy notk´ prasowà rozsy∏anà
do dziennikarzy przekleiç i wys∏aç
na serwer. To b∏àd.

O ile mo˝emy liczyç, ˝e dziennikarz z obowiàzku
przeczyta (choç nie zawsze) informacj´ do koƒ-
ca, to z ca∏à pewnoÊcià nie zrobi tego internau-

ta, jeÊli na poczàtku b´dzie si´ musia∏ przebiç np.
przez pe∏nà nazw´ wydzia∏u, w którym pracujà poli-
cjanci realizujàcy akcj´.

BYLE NIE ZA D¸UGO
Informacja internetowa, tak jak tradycyjna, powin-
na mieç lid i sk∏adaç si´ z krótkich akapitów przedzie-
lonych pustym wersem. Tak jest przejrzyÊciej.
Poza tym ktoÊ, komu nie chce si´ czytaç ca∏oÊci, naj-
pewniej przeleci wzrokiem poczàtki akapitów, a jeÊli
coÊ go zaciekawi, przejrzy ca∏y tekst.

TreÊç informacji musi byç przekazywana w krótkich,
rzeczowych zdaniach. Trzeba pami´taç, ˝e w sieci

mo˝na jà przeczytaç w ka˝dym zakàtku ziemi, dlatego
lepiej pomijaç takie szczegó∏y, jak np. nazwa ulicy,
wydzia∏u czy sekcji. Dla internauty wa˝ne jest, ˝e po-
licjanci z∏apali przest´pc´. Nieczytelne dla wi´kszoÊci
detale niepotrzebnie przed∏u˝ajà i zaciemniajà treÊç.
Nie sà wskazane ozdobniki w stylu „zanurzajàc si´
w chmur´ wilgoci” czy „Znikajà w Êcianie nocy. To nie
jest film. T́ scen´ napisa∏o ˝ycie”. To raczej rozÊmie-
szy, ni˝ zaciekawi. JeÊli dziennikarz uzna, ˝e ozdobnik
jest potrzebny, sam go wstawi. Naszym zadaniem jest
informowaç krótko i rzeczowo.

OD TEGO SÑ LINKI
Wielkà przewagà Internetu nad innymi formami prze-
kazu jest nieograniczonoÊç miejsca. Nie oznacza to, ˝e
zamieszczana informacja powinna byç kilometrowa.

D∏uga informacja, nawet podzielona na akapity, znie-
ch´ca. Mo˝liwoÊç umieszczania w niej linków sprawia,
˝e mo˝e zostaç obudowana informacjami uzupe∏niajà-
cymi.

Przed umieszczeniem newsa w sieci warto si´ zasta-
nowiç, co mo˝na pod niego pod∏àczyç. Mogà to byç
statystyki dotyczàce np. przest´pstwa, którego dopu-
Êci∏ si´ zatrzymany, czy dane o wczeÊniejszych podob-
nych realizacjach. Im wi´cej linków, tym lepiej, bo ich
zadaniem jest zatrzymaç internaut´ na stronie jak naj-
d∏u˝ej. Ka˝dy klikni´ty link to kolejna potencjalnie
przeczytana informacja.

SIEÅ MUSI BYÅ PIERWSZA
Wa˝na jest szybkoÊç przekazu. Informacja interneto-
wa musi byç pierwsza. JeÊli pojawia si´ po podaniu jej
przez rozg∏oÊnie radiowe czy – co gorsza – ukazujàcà
si´ nast´pnego dnia pras´, nie jest ju˝ nikomu po-
trzebna. Rzecznicy prasowi muszà strony internetowe
traktowaç priorytetowo. Nie mo˝e byç tak, ˝e naj-
pierw informacja wysy∏ana jest do redakcji, rzecznik
ponagrywa si´ dla radiowców, a jak ju˝ minie „pierw-
sza fala”, znajduje si´ czas na wrzucenie jej do Inter-
netu.

Internet to jedyna forma przekazu, nad którà ca∏ko-
wicie panujemy. Informacja zamieszczana na stronie
WWW, oczywiÊcie prawdziwa i rzetelna, jest odpor-
na na dziennikarskie b∏´dy, bo i te si´ zdarzajà, ale
tak˝e interpretacje i komentarze, które czasami –
mimo wysi∏ków s∏u˝b prasowych – nie idà w po˝àda-
nym przez nas kierunku.

ZDJ¢CIE PRZYCIÑGA UWAG¢
JeÊli to mo˝liwe, news powinien byç zilustrowany
zdj´ciami. Cz´sto to one zach´cajà do przeczytania ca-
∏oÊci. Nale˝y o tym pami´taç, zw∏aszcza gdy zajawka
informacji znajduje si´ na g∏ównej stronie, a reszta
na podstronie. Warto wtedy znaleêç na stronie g∏ównej
nieco wi´cej miejsca, by i zajawk´ opatrzyç ma∏ym
zdj´ciem bàdê infografikà.

I na koniec kwestie formalne. WielkoÊç, krój i kolor
czcionki nie sà bez znaczenia. Najlepszy kolor to czar-
ny bàdê ciemnoszary, czcionka – verdana, wiel-
koÊç 10–12 punktów. To oczywiÊcie nie sà ˝elazne re-
gu∏y, ale wystarczy spojrzeç na najpopularniejsze por-
tale, by przekonaç si´, jakie standardy obowiàzujà.
Tekst warto wyjustowaç do obu kraw´dzi, choç nie
jest to zasada bezwzgl´dnie obowiàzujàca. B∏´dem
jest natomiast wyÊrodkowanie ca∏oÊci,
bo taki materia∏ trudno si´ czyta.
A przecie˝ do Internetu „wrzucamy”
newsa po to, ˝eby zapozna∏o si´ z nim
jak najwi´cej osób.
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