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Wiesław Gałązka, konsultant polityczny

PRagnienia wicePRemiera
Obserwując polską scenę polityczną ostatnich dwóch lat, trudno nie zauważyć dwóch polity-
ków, których kariery nabrały niespotykanego tempa i rozmiaru. Towarzyszyło temu zaintere-
sowanie mediów, co skłania do zastanowienia się nad wpływem public relations na ich wize-

runek. O ile jednak Kazimierz Marcinkiewicz, zwany z tego powodu 
„PRemierem” potrafił, przynajmniej częściowo, zrozumieć istotę „Pią-
tej władzy”, w przypadku Przemysława Edgara Gosiewskiego można 
mieć wątpliwości, że do awansów przyczyniła się jego znajomość PR. 
Jednak litery te na pewno znajdziemy w słowach, którymi można opi-
sać powody jego sukcesu. Ponieważ w karierze politycznej niezwy-
kle ważna jest motywacja, należy podkreślić jego PRagnienie władzy i 
PRestiżu. Będąc PRotagonistą każdego 
z poglądów swego szefa i wiernym 
PRetorianinem, mógł więc liczyć na 
PRotekcję i się nie przeliczył. Oczywi-
ście PRopagandowe wzorce młodości 
(dorastanie w czasach gierkowskich) 
pozostawiły ślad w postaci potrzeby 

stałej obecności w mediach. Ten ocierający się o kabotyństwo 
„ciąg na szkło” musiał spotkać się z zainteresowaniem dzienni-
karzy, bo nie cechuje go charakterystyczna dla obecnej władzy 
arogancja, a charakterystyczne „bulgotanie” na ekranie może 
nawet budzić sympatię. Jest także politykiem PRzyzwoitym 
finansowo – wie, że rozrzutność poselska irytuje, więc pod 
względem oszczędności jest sejmowym rekordzistą. Przede 
wszystkim zaś jest PRacowity, a przynajmniej potrafi sprawiać 
takie wrażenie. I na tym polega jego PRofesjonalizm. Potrafi 
wzbudzić sensacje swymi pomysłami, a zwłaszcza ich skutecz-
nością, gdy na przykład z talentem PRestidigitatora wycza-
rowuje przystanek ekspresów we Włoszczowej. Tu zresztą 
objawia się jego PRagmatyzm – dobrze wie, że szefów i par-
tie można zmienić, a „betonowy”, wdzięczny elektorat może 
przydać się w kolejnych wyborach, nawet jako ewentualna 
„wejściówka” na listy innych ugrupowań. 
To PRzyczajony tygrys z PRzyszłością.

Lidia Marcinkowska, prezes agencji Neuron PR

Odwaga jest tania
Kayah i jej wytwórnia Kayax wydała płytę 
„Music for Boys and Gays” – składankę prze-
bojów „diw świata gejów”. Niewątpliwie jest 
to produkt trafiający w silnie rozwijającą się 
w Polsce niszę rynkową produktów dla gejów 
i ich przyjaciół. Widać to m.in. po rynku 
wydawniczym („Logo”) i rynku luksusowych kosmetyków. Płyta Kayah wpisuje się w ten trend, a jego 
ideologiczna otoczka nie jest tu niczym innym niż tylko chwytem promocyjnym. Chwytem w dzisiejszych 
czasach zresztą doskonałym. Dlaczego? Bo modnie jest dziś protestować przeciwko „reżimowi” w warun-
kach całkowitej wolności słowa. „Bojownikiem o wolność” można zostać tanio i bezpiecznie, a temat 
trafia doskonale w rozbuchaną dyskusję na temat homofobii i wolności jednostki. Płyta powinna się więc 
sprzedać dobrze: produkt dobry, przekaz na jego temat chwytliwy i w tym kontekście świeży. Tyle że to 
chwyt marketingowy raczej jednorazowego użytku – kolejne produkty opakowane w taką ideologię nie 
trafią już na łamy wszystkich gazet. Zresztą swoistą hipokryzję – użycie ideologii do promocji produktu 
– natychmiast wychwyciło środowisko i działacze homoseksualni. Oni mówią wprost, że to po prostu 

biznes, a nie walka o ich prawa. Nie powinno to jednak przeszkodzić w sprzedaży płyty, bo wydaje się, że Kayah oferuje płytę 
nie tyle dla gejów, ile dla gejofilów.

R a f a ł  G r a b k o w s k i , 
client service director 
TBWA\PR

Czy w Polsce 
przyjmują się holenderskie przeszczepy?
Nie tak dawno Europę i Polskę obiegła elektryzująca wiado-
mość: holenderski kanał BNN wyemituje w najlepszym czasie 
antenowym reality show dotyczące przekazania przez nieule-
czalnie chorą osobę (nowotwór) zdrowych nerek innej, która 
czeka na przeszczep. Według pomysłodawców projektu tele-
wizji BNN program miał zwrócić uwagę na problem drama-
tycznego braku narządów do przeszczepów i związanych z 
tym konsekwencji dla osób oczekujących pomocy. W efekcie 
same zapowiedzi programu rozpoczęły gremialny atak rządu 
holenderskiego, a także Komisji Europejskiej. W Polsce echa 
holenderskiej „prowokacji” były podobne.
Jak się okazało, program był od początku przemyślną misty-
fikacją! Czy zatem wprowadził coś więcej do rzeczywistości 
medialnej (także w Polsce) niż kilkudniowy ferment? Wydaje 
się, że budowanie napięcia i pokazywanie emocji związanych 
z bezpośrednim zagrożeniem ludzkiego zdrowia w formule 
programu telewizyjnego (a nie tylko newsa) jest przez więk-
szość opinii publicznej uznawane za niedopuszczalne. W dobie 
ekspansyjnego charakteru życia o ludzkim cierpieniu mówi się 
mało i niechętnie lub tylko w gronie najbliższych. Czy zatem 
pojawianie się specjalnie tworzonych programów telewizyjnych 
ułatwi osobom chorym na różne schorzenia szybciej prze-
zwyciężyć chorobę? Wątpię. Wpływanie na ludzi w kwestiach 
„decydowania o swoim lub cudzym życiu” nie udaje się od lat 
ani Kościołowi, ani środowisku medycznemu, choć media rela-
cjonują nieszczęścia, ludzie je osobiście kwalifikują.
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Tomasz Turzyński, account director On Board Public Relations

„Ludzie nie pijący”
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy nie wie, że nie wystarczy wsiąść 
do bolidu, wcisnąć pedał gazu do podłogi, żeby wygrać. Nad pojazdami For-
muły 1 trzeba jeszcze panować. Bolid z lekarzami pędzi i nikt nie zastana-
wia się, jaką wizerunkową katastrofą mogą skończyć się ich dotychczasowe 
działania. Natomiast specjaliści od szkoleń PR otrzymali prezent w postaci 
nowych, efektownych case’ów na prezentacje w rodzaju „spektakularne 
błędy w komunikacji”.
Koszmarnym bublem był pomysł zakładania masek chirurgicznych przez 
strajkujących. Wyglądali oni jak antyglobaliści szykujący się do walk ulicz-
nych na ulicach Seattle. Kto doradził lekarzom organizowanie blokad na 
pasach? Działacze Samoobrony?
Polityczny charakter protestów podkreślają media, lekarze nie podjęli jed-
nak żadnych działań, żeby odciąć się od polityki. Wręcz przeciwnie – ich 
strajki promuje plakat przypominający czasy, gdy Mateusz Birkut budował 
Nową Hutę. Poza tym zastanawia mnie, jak lekarze chcą przekonać społe-
czeństwo, że chodzi im o troskę o pacjenta? Ostentacyjnie wychodzą pod-
czas spotkania z przedstawicielami koalicji, gdy okazuje się, że wezmą w nim 
udział również pielęgniarki. Do listy 
błędów można zaliczyć coraz częst-
sze powtarzanie przez strajkujących, 
że ich profesja to biznes jak każdy 
inny. Pacjenci powierzający swoje 
zdrowie i życie lekarzom nie chcą 
słuchać, że są elementem biznesowej 
transakcji. 
Dziwi też medialna nadaktywność 
prezesa OZZL Krzysztofa Bukiela. 
Chwilowo powinien usu-
nąć się on w cień po pub-
likacji w „Fakcie” informu-
jącej, że jego posiadłość 
jest warta około 700 tys. 
zł. Podważa to wiarygod-
ność jego wypowiedzi, 
że walczy on o podsta-
wowe prawo do godności 
dla przedstawicieli jego 
środowiska.
Świetne nastroje branży 
lekarskiej oddaje wypo-
wiedź Andrzeja Włodar-
czyka, prezesa warszaw-
skiej Izby Lekarskiej, na 
temat ewentualnej kampanii spo-
łecznej mającej poprawić wizerunek 
zawodu lekarza: „Jak się człowiek 
zachowuje przyzwoicie, nie pije 
na dyżurach i nie bierze w łapę, to 
nie musi wynajmować specjalistów, 
którzy go przed społeczeństwem 
wybielą”. Panie i Panowie - pogratu-
lować dobrego samopoczucia!

Antoni Mielniczuk, CEO managing partner PLEON

Z tarczą czy na tarczy?
Mam wrażanie, że to, co dzieje się wokół polskiej części tarczy antyrakietowej ma 
niewiele wspólnego z lobbingiem, a jest bardziej wywoływaniem duchów. Nawet 
słabo orientujące się osoby dostrzegają, że decyzja polityczna (w USA i Polsce) 
jest już podjęta, a uzgodnienia i negocjacje dotyczą lokalizacji, formy i poziomu 
płatności amerykańskich z tego tytułu (offsetu). Projekt z oczywistego powodu 

jest w dużym stopniu niejawny i nie wiemy, kto czym 
gra. Pojawiają się w mediach opinie, uwagi, krytyka, 
przecieki... Czy ta komunikacyjna gra jest efektem dzia-
łań lobbingowych? Raczej nie, bo nie ma kogo przekony-
wać. Rozważanie decyzji w takich sprawach zapewne nie 
odbywa się w kategoriach jakiegokolwiek wpływu lobby-
stów, chyba że uznamy za takich polityków. Decyzja, jak 
zauważyłem, ma charakter stricte polityczny. Podobnie 
zresztą było przy wyborze samolotów F16 dla wojska.
Amerykanie wykorzystują swoją gospodarczą i poli-
tyczną potęgę, wpływy w sposób absolutnie mistrzow-
ski. Profesjonalizm prawny i negocjacyjny strony ame-
rykańskiej stawia nas na nieciekawej pozycji. Projekty 
realizowane przez USA lub amerykańskie firmy w Polsce 
są całą mocą wspierane przez ambasadę i wiele już było 
przypadków, gdy ambasador zdecydowanie wkraczał, 

popierając stanowiska nawet prywatnych amerykańskich przedsiębiorstw.
Rosjanie rozpoczęli, używając argumentacji zagrożenia swojego państwa. Malut-
kim prztyczkiem była relacja telewizyjna ze startu niezniszczalnej rosyjskiej 
rakiety. Rosjanie potwierdzili tym starą zasadę Clausevitza, że budowa każdej 
broni powoduje powstanie antybroni. Niedawna zmiana stanowiska Rosji i pro-
pozycje zmiany lokalizacji dla radaru i rakiet pokazują, że o takich sprawach 
decydują najwyżsi, a w takich sprawach wszystko jest polityką.
Ciekawie w sprawie tarczy zachowują się Czesi. Sam pomysł amerykańskiej inwe-
stycji w Czechach został tam zaakceptowany – nie ukrywają tego i negocjują 
offset, a przy pomocy swoich dyplomatów szeroko po świecie tłumaczą powody 
swojej decyzji.
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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