
 

1 
 



 

2 
 

O marzeniach 

Marzyłaś kiedyś o tym, żeby pisać do prasy? Marzyłaś? I co? Spróbowałaś? 

Jeżeli czytasz tego e-booka, to są dwie możliwości. Albo chciałaś i się nie 

odważyłaś. Albo spróbowałaś, ale Ci się nie udało. Może odrzucili Twój tekst. 

Może o nim zapomnieli. A może w ogóle go nie przeczytali, a Ty nie miałaś 

śmiałości o sobie przypomnieć. 

A może nie marzyłaś o tym nigdy? Ale zaczęłaś prowadzić swój biznes i myśleć 

o tym, w jaki sposób go promować i budować silną pozycję ekspertki? Facebook 

tnie zasięgi, marketing mailowy ogranicza RODO, a prasa daje możliwość 

dotarcia do setek tysięcy Odbiorców. Jeżeli jest to magazyn, ma on kilku 

Czytelników przechodnich, a więc zwiększa swój zasięg kilkukrotnie. I jeszcze, 

gdy odpowiednio dobierzesz tytuł prasowy, da on Ci wielotysięczny dostęp do 

Twojej grupy docelowej. Może zatem marzysz po prostu o prasowych 

zasięgach? 

Czy chodzi Ci o dziennikarstwo czy o zasięgi – jesteś we właściwym miejscu. 

Przeprowadzę Cię przetartą przeze mnie ścieżką do publikacji prasowej. 

 

O mojej historii 

Wiesz, jak się zaczęła moja historia z dziennikarstwem? 

Przypadkiem. Długo nie wiedziałam, co chcę w życiu robić. Mój Tata powiedział: 

„A, idź na marketing, to Ci się zawsze przyda.” Więc poszłam. Na marketing i 

zarządzanie. 

Po 3 latach studiów zaczęłam szukać pracy. Szukałam długo. Aż trafiłam do 

wydawnictwa prasowego, do działu reklamy. Sprzedawałam strony reklamowe, 

dostawałam pensję prezydencką i pogrążałam się w depresji. Bo nie 

wykorzystywałam tam swojej wiedzy ani talentów. Moim zadaniem było dbać o 

to, żeby dyrektorzy marketingu spędzali ze mną miło czas i wydawali pieniądze 

właśnie u nas. 
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Ale z czasem zaczęłam pisać do naszych tytułów. Teksty sponsorowane. Nic 

wielkiego, ale jak mi się to podobało! W redakcji pracowali zupełnie inni ludzie. 

Byli ciekawi świata, otwarci, zajęci poznawaniem. Rozmawiali o nowych 

zjawiskach, wydarzeniach, podróżach… o tym, co chcieliby zobaczyć, przeżyć i 

opisać. Chciałam być z nimi. Wśród nich. Stać się jedną z nich. 

Zwalniałam się prawie 3 lata, bo nikt nie popierał mojego pomysłu. Bo tyle 

zarabiałam, a musiałam się utrzymać. Bo to niepoważne. Bo uciekam od życia. 

Od tamtego, reklamowego, faktycznie chciałam uciec. W końcu mi się udało. 

Odłożyłam pieniądze na rok i poszłam na kolejne studia – Laboratorium 

Reportażu. Tam poznałam pasjonatów różnych gatunków – reportażu 

prasowego, radiowego, telewizyjnego, dramatu teatralnego, opowiadań i 

innych. 

Na zaliczenie pierwszego roku napisałam pierwszy reportaż. Usłyszałam: 

„Brawo! Pięć! Ale… pod warunkiem, że opublikuje to Pani w tytule, w którym 

chce Pani docelowo pracować.” Myślałam, że zemdleję. Jak to? Tak od razu? 

Ja? W „Zwierciadle”? Ale mój Profesor był nieugięty. Wracałam do niego i cały 

czas słyszałam to samo. W końcu wysłałam. Byłam tak zdenerwowana, że nie 

pamiętałam nawet do kogo. I… wzięli! Dostałam odpowiedź, że tekst jest 

świetny. Później wysłałam drugi. I znów – byli zachwyceni. Potem trzeci, 

czwarty. Dostałam swoją rubrykę, potem drugą i tak się to wszystko zaczęło… 

 

 

O planach 

Jeżeli jesteś kaskaderką, możesz wykonać taki skok w przepaść, jak ja. Czyli 

napisać do swojego wymarzonego tytułu i czekać na odzew. Jest szansa, że się 

uda. I ja zawsze wszelkie Twoje próby zrealizowania swoich marzeń będę 

popierać. Ale zaproponuję Ci pewien plan, który pomoże Ci mocno zwiększyć 

Twoje szanse na publikacje.  

 

 

 



 

4 
 

9 kroków do publikacji prasowej 

 

1. Wybierz tytuł prasowy 

 

I najlepiej wybierz taki tytuł, którego profil Czytelników jest maksymalnie 

zbliżony do Twojej grupy docelowej. 

 

2. Przeanalizuj grupę Czytelników 

 

Przeanalizuj ich na podstawie artykułów, zdjęć i reklam. Zobacz, jakie 

tematy są poruszane oraz jakie zdjęcia są zamieszczane. Zbierz o nich jak 

najwięcej informacji. Potem będziesz pisać artykuł właśnie do nich. 

 

3. Wybierz rubrykę 

 

Wybierz konkretną rubrykę, do której chcesz publikować. Przeanalizuj 

artykuły, które się w niej pojawiają. Zobacz, w jakiej formie są pisane, 

jakim językiem, czy jest stały sposób na przedstawienie tematu. Zbierz, 

jak najwięcej informacji, które pomogą Ci napisać tekst maksymalnie 

dopasowany do tego właśnie miejsca w wybranym przez Ciebie tytule. 

 

4. Wybierz temat 

 

Po poznaniu Czytelników i rubryki stwórz listę kilku strategicznych 

tematów. Mają ona najlepiej odpowiadać na potrzeby tej grupy 

Odbiorców i jednocześnie najbardziej pasować do tego konkretnego 

miejsca, w którym chcesz swój artykuł opublikować. 

 

5. Napisz artykuł 

 

Jeżeli piszesz z planem – stwórz plan. Potem napisz zupełnie roboczy 

materiał. Staraj się pisać jak najswobodniej i z emocjami, tak, żeby ten 

tekst później poniósł Czytelników ze sobą. Pamiętaj przy tym również, do 

kogo piszesz i na jaką potrzebę odpowiadasz lub jaki problem chcesz 
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pomóc rozwiązać. Później odłóż tekst na dzień lub dwa i powróć do 

niego, żeby go dopracować.  

 

6. Dopracuj tekst 

 

Wybierz początek, który chwyci Czytelnika za rękę. I zakończenie, po 

którym będzie chciał więcej. Podziel tekst na części i nazwij każdą z nich. 

Znajdź trafny tytuł. Napisz dobry lead. Potem sprawdź wszystkie warstwy 

tekstu. I zrób test skończonego tekstu – przekaż go jakiemuś 

Czytelnikowi, który odpowie Ci na pytanie: jak ten tekst działa? 

 

7. Napisz mail do redaktora  

 

Napisz mail do redaktora prowadzącego wybraną przez Ciebie rubrykę. 

Napisz go po prostu, od siebie. Niech tam będą Twoje emocje, Twoje 

pragnienia i Twoja wrażliwość. Spróbuj nawiązać z nim osobisty kontakt. 

 

8. Wyślij tekst 

Załącz napisany tekst do maila i.. wyślij! A potem czekaj na kontakt. 

9. Pilnuj swojego tekstu 

 

Czekaj, ale nie za długo. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi, przypomnij się 

po kilku dniach. Pamiętaj – to Twoje zadanie pilnować Twojego tekstu! 

 

 

 

O tym ebooku 

Wiesz, po co stworzyłam ten e-book? 

 

Po pierwsze, żeby Ci powiedzieć, że szkoda mi teraz tych 3 lat męczarni. Bycia 

nie-sobą i nie-na swoim miejscu. 

 



 

6 
 

Po drugie, żeby Ci wyjaśnić, że nikt mi nie mówił, jak trzeba napisać reportaż. 

Że miałam go po prostu napisać. I zrobiłam to. A pewnie, gdybym nie musiała 

go napisać, nie napisałabym. Bo tak bałam się porażki, tej konfrontacji z 

rzeczywistością, która mogła być bolesna. A ja tak bardzo chciałam pisać i tak 

bardzo chciałam żyć z pisania... 

 

Po trzecie, żeby Cię zapewnić, że na pewno nie wysłałabym swojego tekstu do 

„Zwierciadła”. Może odważyłabym się odezwać do jakiegoś tygodnika 

telewizyjnego, może kilka lat później do pośledniej prasy kobiecej i po 20 latach 

bym w końcu zapukała do Zwierciadła. A może nie. Bo dalej żyłabym w 

przekonaniu, że to za wysokie progi… Piszę to, żeby Ciebie też ustrzec przed 

taką okrężną drogą. Żeby Ci powiedzieć, że po marzenia trzeba iść od razu. 

 

Po czwarte, żeby Ci powiedzieć, że znając to silne pragnienie i równie wielki lęk 

przed próbą publikacji w prasie, stworzyłam warsztat PISZ I PUBLIKUJ W 

PRASIE. Program rozłożyłam na 8 tygodni, żeby przejść cały proces wyboru 

tytułu, doboru tematu, napisania i dopracowania artykułu, stworzenia listu do 

redaktora i nawiązania z nim kontaktu. Wybrałam formę pracy z kameralną 

grupą 5 osób, żeby z każdą z Was pracować indywidualnie. Żeby cały czas. 

komentować, kierować i wspierać. Żeby dmuchać Wam gorącym oddechem w 

skrzydła. Żebyście oderwały się od ziemi i poszybowały wysoko. Aż do publikacji 

prasowej. 

 

 

Jeżeli tego właśnie chcesz, jeżeli chcesz wejść na drogę publikacji prasowych, 

zapraszam Cię o tu, na stronę. 

 

Wtedy będę mogła Cię zaprosić na spotkanie  22.10 godz. 20.30 na platformie 

do videokonferencji Zoom, na którym wspólnie zrobimy pierwszy krok w stronę 

publikacji prasowej i opowiem Ci o całej drodze. A potem 5 pierwszych 

odważnych i niepewnych zabiorę w podróż po marzenia. 

 

https://www.subscribepage.com/piszipublikujwprasie
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O mnie 

 

Jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na pisaniu.  Od 18 lat pożeram ludzkie 

życia i opisuję je w "Zwierciadle", "Sensie" albo w moich książkach. Od 11 lat 

uczę tego innych. A od roku robię to w Sieci. 

 

Uczę latania i pisania zaklęć, jak na Smoczycę przystało. A więc tego, jak pisać 

lekko i skutecznie. Tak, żeby inni chcieli, chcieli i chcieli więcej. 

 

Uczę różnych form potrzebnych w biznesie online - postów, artykułów, tekstu 

"o mnie", oferty, landingu, newslettera... Biorę na ruszt pojedynczo albo małą 

grupkę do pieca. I zapewniam podróż na drugą stronę, gdzie nie ma krytyków, 

blokad, trudności. Jest tylko lekkość i latanie. 

 

Bo pod smoczymi łuskami skrywam wielkie, łagodne serce. Wierzę, że każdy z 

nas jest niepowtarzalny. I każdy głos jest wyjątkowy. I nikt nie napisze tego tak, 

jak Ty. Więc będę dmuchać gorącym oddechem w Twoje skrzydła, dopóki tchu 

mi nie zabraknie. Bo wiem, że też potrafisz latać. 

 

Wiem, że potrafisz pisać. Wiem, że nawet możesz pisać do prasy. Zbieram teraz 

5 odważnych i niepewnych do takiej przygody. Poprowadzę Was wydeptaną 

przeze mnie ścieżką. Aż tam, gdzie słowa będą pracować dla Ciebie. Tak, jak 

pracują już dla mnie.  
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Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie czy wątpliwość – pisz do mnie: 

kontakt@magdalenabialecka.pl   

 

I będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzysz do mojej pieczary: 

www.magdalenabialecka.pl   

 

mailto:kontakt@magdalenabialecka.pl
http://www.magdalenabialecka.pl/

