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Instynkt medialny poszukiwany
Na dyplomie ukoñczenia studiów mam dopisek: specjalista 

PR, ale od 8 lat, czyli od samego pocz¹tku drogi zawodowej 

stojê po drugiej stronie barykady i jako dziennikarz informa-

cyjny krytycznie patrzê na pracê „kolegów” piarowców.

Byæ mo¿e maj¹ wiedzê ksi¹¿kow¹, ale czêsto brakuje im 

doświadczenia i wyczucia, by budowaæ skuteczne media rela-

tions. Nie bêdê wspomina³ o zapraszaniu dziennikarza new-

sowego z Poznania na konferencjê prasow¹ w Warszawie 

(bo po to jest w Poznaniu, by zajmowaæ siê tematami z tego 

regionu), nie bêdê równie¿ ocenia³ namolnych telefonów pia-

rowców na miesi¹c przed wydarzeniem z pytaniem: bêdziecie 

pañstwo? (bo powinni wiedzieæ, ¿e redakcje informacyjne ¿yj¹ 

trybem 24-godzinnym, a kolegia odbywaj¹ siê ka¿dego dnia 

rano). Poza dyskusj¹ pozostaj¹ tak¿e konferencje prasowe 

trwaj¹ce trzy godziny i zakoñczone bankietem (bo dzienni-

karze potrzebuj¹ krótkiej i merytorycznej informacji, a nie 

wyst¹pieñ ka¿dego z cz³onków dziesiêcioosobowego zarz¹du 

i dwudaniowego obiadu).

Takich przyk³adów mo¿na by mno¿yæ wiele. Nie ma regu³ 

na to, jakie firmy maj¹ dobrych piarowców, a jakie powinny 

daæ og³oszenie do prasy: fachowca szukamy pilnie! Wszêdzie 

mo¿na spotkaæ zarówno doświadczonych specjalistów PR, 

jak i - przepraszam – partaczy. S¹ tak¿e instytucje, którym 

pozytywny wizerunek buduj¹ wcale nie 

agencje czy dzia³y public relations, lecz 

pracownicy, którzy maj¹ coś, co okre-

ślam „instynktem medialnym”. Oni po 

prostu to czuj¹ i wiedz¹, jak barwnie 

i atrakcyjnie sprzedawaæ informacje 

(profesor Janusz Gadzinowski, neona-

tolog z Poznania; kiedy prezentowa³ 

fotoreporterom narodzone w szpitalu 

piêcioraczki, przyk³ada³ do inkubatora 

zapa³kê, by pokazaæ, ¿e rêce dzieci - 

wcześniaków s¹ podobnej wielkości). 

Ludzie, którzy wiedz¹, gdzie znaleźæ 

dziennikarzom atrakcyjnego newsa lub 

„micha³ka” (kapitan Tomasz Szulejko z 

Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych; 

sam organizowa³ wizytê na poligonie, gdzie szkoli³a siê 

pierwsza kobieta czo³gistka. I zaprasza³ na egzamin ¿o³nie-

rzy s³u¿by zasadniczej z... gotowania!).

Nie lubiê rzeczników prasowych obra¿onych o to, ¿e musz¹ 

pracowaæ (to bol¹czka niektórych jednostek policji). Sza-

nujê nie-rzeczników, którzy mimo ogromu w³asnych zadañ 

znajduj¹ czas, by powiedzieæ kilka s³ów do mikrofonu czy 

kamery (uk³on w kierunku stra¿y po¿arnej). I na koniec 

jeszcze jedno: panie i panowie piarowcy! Nie t³umaczcie 

proszê, ¿e przecie¿ informacje przekazaliście np. do PAP-u. 

To zdecydowanie nie u³atwi naszych wzajemnych kontak-

tów w przysz³ości (zarówno z kolegami z PAP-u, jak i z 

Wami, piarowcami).
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Tona piaru
Gdy przyjdê do pracy nie rano, ale nie daj 

Bo¿e po po³udniu, mam ju¿ do przerzucenia 

„tonê wêgla” w postaci piêtrz¹cych siê maili 

od rozmaitych agencji PR. Przerzucenie owej 

„tony” (niekiedy trzeba jednak odpowiedzieæ, 

¿eby ju¿ wiêcej niczego nie dostawaæ lub 

skierowaæ strumieñ informacji na inne tory) blokuje pracê 

redakcyjn¹ na co najmniej godzinê. Bo czego tam nie ma w 

skrzynce?

Oprócz oczywiście nies³ychanie przydatnych w pracy redakcji 

bran¿owego miesiêcznika o charakterze komentatorsko-edu-

kacyjnym baaaaardzo aktualnych zmian oprocentowañ kredy-

tów i lokat w bankach, zaproszenia np. na wieczór buddyjski 

w Ambasadzie Nepalu czy oferty zakupu lodówek i sprzêtu 

AGD firmy X! (To oczywiście fikcyjne przyk³ady, ale tak to 

mniej wiêcej wygl¹da.)

Ale nie ma co narzekaæ na maile. Dziêki nim mniej jest 

bowiem telefonów. Nowe trendy dyktuj¹ nêkanie dziennika-

rzy drog¹ elektroniczn¹ - bo jest to nie tylko tañsze, ale i 

skuteczniejsze. No, bo przecie¿ mo¿na w³¹czyæ (irytuj¹c¹) 

funkcjê „za potwierdzeniem odbioru”, mo¿na siê domagaæ 

od redaktora odpowiedzi na jakieś konkretne 

pytanie czy wreszcie po prostu uprzedziæ go, ¿e 

siê wkrótce zadzwoni, a dodatkowo w drodze 

jest jakiś prezent-niespodzianka, co teoretycznie 

powinno go mile nastroiæ do kontaktu (na mar-

ginesie: wiêkszości wynajêtych przez instytucje 

finansowe firm PR obca jest, niestety, sztuka 

nawi¹zywania i podtrzymywania d³ugotrwa³ych 

kontaktów z dziennikarzami, a piarowcy nie pró-

buj¹ nawet osobiście poznaæ dziennikarza).

Jakie uczucia ¿ywiê do rozmów telefonicznych 

z przedstawicielami bran¿y PR? Czasem s¹ one 

po prostu... intryguj¹ce w swojej mniej czy bardziej wyrafi-

nowanej socjotechnice stosowanej przez rozmówczyniê (na 

ogó³, naprawdê nie wiem dlaczego, dzwoni¹ panie). By³em 

ju¿: strofowany, zapraszany piêæ razy na tê sam¹ konferen-

cjê, budzono we mnie wyrzuty sumienia (jeśli „nie znajdziemy 

odrobiny miejsca”), b³agano, a nawet... flirtowano.

Z perspektywy ostatniego (zw³aszcza) roku muszê jednak 

przyznaæ, ¿e nieprofesjonalne postawy piarowców nie s¹ ju¿ 

nagminne. Coraz czêściej pracownicy tych firm rozumiej¹, ¿e 

redakcji nale¿y próbowaæ dostarczyæ takich informacji, jakich 

ona konkretnie potrzebuje, skontaktowaæ w odpowiednim 

momencie z w³aściwymi ludźmi czy nawet dostarczyæ rzetel-

nego kawa³ka backgroundowego materia³u (lub info „off the 

record”). W ten sposób inicjowany jest prawdziwy kontakt 

oparty o partnerskie relacje.
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