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Maciej Jórdeczka

Drodzy Piarowcy, 

trudno prze³kn¹æ to, co dzieje siê w polityce, chocia¿ wielkie zdziwienie 

by³oby lekk¹ hipokryzj¹. Kiedy musimy oswajaæ siê z powtarzaniem przez 

polityków s³owa lis, mo¿na wprawdzie pomyśleæ, ¿e zmiany s¹ nieodwra-

calne, ale przecie¿ wcześniej s³yszeliśmy wci¹¿ s³owo pis, a spokojnie te¿ 

nie by³o.

Dla nas ¿niwa nadci¹gaj¹, ale czy w lepszym klimacie, jeśli dziennikarze 

znów wygrzebuj¹ zza pazuchy Tymochowicza, który wysy³a prezydenta na 

leczenie?

Byæ mo¿e nie na leczenie, ale na nauki, czym jest piar, równie¿ ten polityczny, 

mo¿na by wysy³aæ co niektórych dziennikarzy. Nauki nigdy za wiele. Mo¿e 

wtedy umieliby prze³o¿yæ z ichniego na nasze, co jest bulwersuj¹cego w fak-

cie, ¿e stra¿ miejska otwiera siê na spo³eczeñstwo i potrafi wygospodaro-

waæ na to środki z w³asnego bud¿etu oraz namówiæ do wspó³pracy agencjê 

PR po kosztach, jeśli nie poni¿ej, bo w koñcu czym jest 3,5 tys. z³ miesiêcznie 

na stworzenie ca³ej koncepcji dzia³añ wizerunkowych i jej realizacjê. Taki oto 

bulwersuj¹cy fakt odkryli dziennikarze w Krakowie. 

To, ¿e wizerunek stra¿nika miejskiego ogó³em odbiega od wzoru i ¿e cierpi¹ 

na tym obie strony, tak¿e mieszkañcy miast, którzy nie wierz¹c w stra¿ni-

ków „od blokad”, nie szukaj¹ u nich pomocy w ¿adnym zakresie, nie sta³o 

siê bynajmniej tematem newsa. Zreszt¹, co to za news. Znakomity jednak 

background do wartościowej informacji o wartości dodanej komplekso-

wych wizerunkowych dzia³añ zewnêtrznych, które mog³yby pomóc zbudo-

waæ pozytywne postrzeganie stra¿ników miejskich. Co za ty idzie - otwo-

rzyæ spo³eczeñstwo na wspó³pracê z nimi i stworzyæ dot¹d nie istniej¹ce 

relacje, a tak¿e poprawiæ te, które nie przebiegaj¹ tak, jak powinny. Przecie¿ 

PR, ten nie demonizowany, to dzia³anie d³ugofalowe, którego beneficjentami 

s¹ obie strony - nie tylko zleceniodawca. Nie jest te¿ laurk¹ dla nikogo, a 

nawi¹zaniem relacji.

Od razu pojawi³y siê te¿ w Krakowie pytania, dlaczego agencja zewnêtrzna? 

Czy nie da³aby rady tego wizerunku po godzinach ukszta³towaæ np. pani Kry-

sia spod 11? To ju¿ jest oczywiście ironia, ale przekonanie, ¿e kompleksowe 

dzia³ania mo¿e przeprowadziæ pomocnik jak¿e uroczej, ale pewnie równie¿ 

mocno jak inni ob³o¿onej prac¹ pani rzecznik świadczy o pewnym niezrozu-

mieniu sytuacji. Przed oczami ju¿ pojawia siê rozpiska w terminarzu, w któ-

rej miêdzy godzin¹ 15.45 a 16.00 zaklepane s¹ „dzia³ania z wizerunku”, póź-

niej odhaczane co miesi¹c z satysfakcj¹. Zreszt¹ absorbowanie pracownika 

zbêdnymi pracami nad wizerunkiem jest chyba nie mniej bulwersuj¹ce ni¿ 

zatrudnianie agencji z zewn¹trz. Choæ pewnie o wiele tañsze. Co z efektyw-

ności¹? Czêsto zdarza siê przecie¿, ¿e do spojrzenia na sytuacjê, wytkniêcia 

b³êdów i niedoci¹gniêæ potrzebna jest osoba/firma z zewn¹trz. Nie jest to 

zreszt¹ odkrycie piarowców, a wszystkich tzw. miêkkich dziedzin.

Wiêc niby po nowemu, ale raczej po staremu. Dobrze, ¿e chocia¿ jesieñ siê 

zbli¿a i bêdzie mo¿na trochê na ni¹ ponarzekaæ 

dla odmiany.
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