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Podczas s³uchania konferencji prasowej 
premiera Kaczyñskiego w Tok FM 
11 lipca mog³a chwyciæ za serce 
¿arliwośæ, z jak¹ przedstawiciel ma³ej 
gazetki „Wyspiarz” opowiada³ o 
ignorowaniu mniejszych pism przez 
s³u¿by prasowe. Dla niego, jako 
jedynego przedstawiciela mediów 
(poza fotoreporterami), wyznanie sta³o 
siê przepustk¹ do wycieczki razem 
z Jaros³awem Kaczyñskim okrêtem 
marynarki wojennej w morze. Dla 
piarowców mog³o byæ sygna³em, ¿e 
przegapiaj¹ media, które maj¹ tu¿ 
przed nosem.

Mowa o mediach osiedlowych oraz parafialnych. Interesuj¹ siê sprawami 

lokalnymi, a to oznacza, ¿e bardziej sprawdzaj¹ siê w średnich i mniejszych 

miastach ni¿ tych du¿ych, choæ nie jest to regu³¹. Lokalnośæ to w koñcu 

coraz czêściej priorytet na liście tematów medialnych.

Współpraca na rozbiegu
Gdyby szczerze odpowiedzieæ na pytanie, czy myślimy o takich gazetach 

przy prowadzeniu dzia³añ media relations, us³yszymy zazwyczaj coś w takim 

tonie: - Na organizowane przez siebie spotkania z mediami nie zaprasza³em 

do tej pory przedstawicieli gazetek osiedlowych, choæ zawsze bêd¹ oni mile 

widziani, jeśli zg³osz¹ tak¹ chêæ – deklaruje Rados³aw Hancewicz, rzecznik 

prasowy Izby Skarbowej w Bia³ymstoku. Przypomina sobie, ¿e raz zg³osi³a 

siê do niego redakcja jednej z gazetek osiedlowych z prośb¹ o informacje 

interesuj¹ce jej czytelników. Na tym wspó³praca siê skoñczy³a, prawdopo-

dobnie tej chêci ju¿ nie odnotowano.

Inaczej o doświadczeniach ze wspó³pracy z 

„ma³ymi” mediami opowiada Dorota Oleksiak, 

dyrektor ds. promocji Wydawnictwa Piotra Mar-

ciszuka STENTOR zlokalizowanego na warszaw-

skim Ursynowie. Uwa¿a ona, ¿e dziêki nim nazwa 

jej firmy jest dobrze znana lokalnej spo³eczności, 

zarówno osobom doros³ym, jak i dzieciom. – Daje 

to wydawnictwu poczucie posiadania trwa³ego 

miejsca na mapie kulturalnej okolicznych osiedli 

– przyznaje Oleksiak. W swoich wcześniejszych 

doświadczeniach zawodowych tak¿e nigdy nie 

bagatelizowa³a kontaktów z mediami lokalnymi. 

Wielokrotnie zaprasza³a je na konferencje pra-

sowe i spotkania z mediami. - Dobra wspó³praca 

owocowa³a. Pojawia³y siê cenne dla firmy komu-

nikaty o jej sukcesach, relacje z organizowanych 

wydarzeñ, np. reporta¿ ze specjalnie przygotowa-

nej imprezy dla uczniów pobliskiej szko³y z oka-

zji Dnia Dziecka – wylicza Oleksiak. Jej zdaniem 

lokalne media nale¿y traktowaæ jako znacz¹cy 

przekaźnik wa¿nych dla nas informacji. Ich ogra-

niczony terytorialnie zasiêg ma lub mo¿e mieæ 

wp³yw na integracjê środowisk, które kieruj¹c siê 

wspólnym interesem (kulturalnym, oświatowym, 

ekologicznym itp.) ³¹cz¹ swoje dzia³ania, 

wykorzystuj¹c przy tym w³asne umiejêt-

ności, zdolności i doświadczenia. Powo-

duje to zacieśnienie kontaktów, rodzi 

poczucie wiêzi, co w konsekwencji 

prowadzi do powstania lokalnej wspólnoty, czyli 

spo³eczności. Czy nie o niej mowa w programach 

CSR-owych g³oszonych coraz czêściej przez firmy 

w ostatnim czasie?

Target jednak atrakcyjny
Dziêki zamieszczanym og³oszeniom i komuni-

katom niewielkie media lokalne stanowi¹ cenne 

źród³o informacji dla lokalnych spo³eczności. Z 

kolei dla piarowców mog¹ byæ źród³em inspira-

cji dla nowych projektów, a jako miejsce wymiany 

myśli, pogl¹dów, pomys³ów - alternatyw¹ dla 

forów internetowych poświêconych lokalnym 

tematom.

Niestety, wspó³pracê z gazetkami osiedlowymi 

czy parafialnymi utrudnia czêsty brak mo¿liwości 

skontaktowania siê z redakcj¹. Na stronach www 

rzadko mo¿na znaleźæ dane kontaktowe – nawet 

ogólnego maila. Zdarzaj¹ siê jednak wyj¹tki. Na 

stronie www „Gazetki Osiedlowej Wspólnoty 

Mieszkaniowej Aluzyjnej” mo¿emy przeczytaæ: 

„Darmowe og³oszenia mo¿ecie Pañstwo wysy³aæ 

do gazetki osiedlowej. Bêd¹ one umieszczone na 

stronie og³oszeniowej gazetki”. Witryna aktuali-

zowana jest co miesi¹c. Mo¿na na niej poczytaæ o 

tym, co siê dzieje na osiedlu, przejrzeæ program 

telewizyjny czy sprawdziæ repertuar pobliskiego 

kina. S¹ tak¿e apele do mieszkañców o „w³aściwe 

i skuteczne zabezpieczanie w³asnego mienia”, 

Osiedlowy cel

Adam Barañski, specjalista ds. PR, Wy¿sza Szko³a Studiów 

Miêdzynarodowych w £odzi

Gazetki osiedlowe maj¹ jedn¹ podstawow¹ funkcjê komunikacyjn¹ 

– informacyjn¹. W drugiej kolejności stanowi¹ coś w rodzaju plat-

formy wymiany informacji i zaplecze bêd¹ce motywatorem do pod-

jêcia ró¿nych tematów. Czêsto s¹ si³¹ motoryczn¹ w pocz¹tkowych 

„ma³ych” sprawach mieszkañców, co daje mo¿liwośæ zapoznania 

siê z pewnymi sprawami szerszej publiczności. Dodatkowo tego 

rodzaju medium jest czêsto redagowane i wydawane przez grupê 

osób znanych bezpośrednio mieszkañcom, co bezpośrednio wp³ywa 

na ³atwy i sta³y dostêp odbiorców do redakcji - to sprzyja z kolei 

wiêkszej otwartości osób zwi¹zanych z tematem (oczywiście przy 

zachowaniu wszystkich aspektów moralno-etycznych).
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zg³aszanie ochronie „wszelkich zak³óceñ spokoju” 

czy te¿ o „niewypuszczanie psów na osiedlu bez 

smyczy i kagañca”. Gdzie tu miejsce na piarowego 

newsa?

Widzi je Micha³ Cieślak, specjalista ds. promo-

cji CIMA: - Myślê, ¿e ka¿da inicjatywa przekaza-

nia tym pismom informacji bêdzie przez redak-

torów przyjêta z zaciekawieniem, jeśli podamy 

j¹ w interesuj¹cy sposób, a wspó³praca bêdzie 

partnerska.

Zwraca on uwagê, ¿e du¿ym zainteresowaniem 

spo³eczności ciesz¹ siê tak¿e pisma parafialne. 

Ludzie darz¹ je zaufaniem i wierz¹, ¿e to, co jest 

w nich napisane jest prawd¹. - Poza tym redak-

torzy s¹ pe³ni dobrych intencji i naprawdê chc¹ 

coś dobrego dla swojej spo³eczności zrobiæ. Z 

wdziêczności¹ mog¹ powitaæ dobrze przygoto-

wany materia³ - byle z wyczuciem i bez nadu¿y-

wania konwencji – przekonuje Cieślak. 

Marcin Zbrzyzny, m³odszy specjalista ds. promo-

cji w Polkomtel SA, zastanawia siê, czy ten tar-

get jest atrakcyjny z promocyjno-sprzeda¿owego 

punktu widzenia. - Wiêkszośæ dzia³añ promocyj-

nych jest obecnie skierowana do zupe³nie innego 

typu odbiorcy – uwa¿a Zbrzyzny. Jednak to, co dla 

osób zajmuj¹cych siê promocj¹ mo¿e byæ proble-

mem, dla piarowca stanowi nie lada gratkê. To, ¿e 

zwyk³e media lokalne nie s¹ ograniczone profilem 

pokazuje, ¿e siêgaj¹ po nie wszyscy, niezale¿nie od 

zainteresowañ, pogl¹dów i wieku. Stanowi¹ wiêc 

idealny kana³ dotarcia z naszym „problemem” do 

lokalnej spo³eczności.

Wbrew pozorom czytelnicy mediów osiedlowych 

i parafialnych to nie tylko potencjalni nabywcy 

poduszek leczniczych i wizerunków świêtych. - Na 

forum takiej prasy w skali mikro mo¿na poruszaæ i 

promowaæ ró¿ne sprawy, takie jak rodzinne firmy 

(piekarnia, gabinet weterynaryjny) czy te¿ szer-

sze inicjatywy (projekty kulturalne, spo³eczne), 

maj¹ce źród³o na terenie wydawania pisma – opo-

wiada Micha³ Cieślak.

Zaangażowanie wypatrywane
Micha³ £aszkiewicz, obecnie kierownik w agen-

cji interaktywnej i redaktor magazynu inter-

netowego, przy tworzeniu gazetki parafialnej 

wspó³pracowa³ z pracownikiem redakcji TVP i 

ksiêdzem profesorem zajmuj¹cym siê m.in. spra-

wami spo³ecznymi. Artyku³y pisa³y osoby świe-

ckie, doświadczone, starsze, czêsto po KUL lub 

UKSW, a o sprawach z ¿ycia parafii - sami ksiê¿a 

prowadz¹cy dan¹ grupê parafialn¹.

Taka sytuacja, kiedy w tworzenie tego rodzaju 

pisma zaanga¿owane s¹ osoby wspó³pracuj¹ce z 

innymi, bardziej profesjonalnymi mediami zdarza 

siê stosunkowo rzadko. Najczêściej teksty reda-

guje m³odzie¿, która chce siê czegoś nauczyæ, 

ludzie maj¹cy wolny czas lub lokalni animatorzy. 

- Redaktorami gazetek s¹ w wiêkszości osoby bez przygotowania dzienni-

karskiego, pracuj¹ce spo³ecznie – wyjaśnia Cieślak. Zauwa¿a on, ¿e w przy-

padku pism parafialnych zasadnicz¹ kwesti¹ jest to, czy ksi¹dz jest zaanga¿o-

wany w pismo i narzuca, co i jak ma byæ pisane czy pozwala na dowolnośæ 

zarówno tematyczn¹, jak i w doborze wspó³pracowników.

Nie warto jednak z góry zak³adaæ, ¿e nasza wspó³praca siê nie uda, choæ 

z³a prasa dla bran¿y PR nie pomaga w nawi¹zaniu kontaktów z osobami nie 

maj¹cymi wcześniej kontaktu z komunikowaniem.

Ponad rok temu w rozmowie z magazynem „Piar.pl” Przemys³aw Przybyl-

ski, ówczesny rzecznik ZUS, opowiada³ o tym, jak w Australii dzielnicowe 

warzywniaki i salony fryzjerskie korzystaj¹ z us³ug ma³ych biur piarow-

skich. „Ich w³aściciele kupuj¹ miejsce w lokalnych gazetkach i publikuj¹ w 

nich wywiady ze sob¹ na temat np. wp³ywu marchewki na cerê. Wywiady 

te pisz¹ oczywiście wynajêci specjaliści. Zdarza siê równie¿, ¿e w³aściciel 

sklepu „pisze” felieton na temat psich kup w parku i w ten sposób buduje 

swój wizerunek „fajnego s¹siada”. Dziêki temu te dzielnicowe gazetki potra-

fi¹ byæ ca³kiem interesuj¹ce. Nie to co u nas” - mówi³ Przybylski.

Ciekawe, kto w Australii wykaza³ pierwszy chêci do wspó³pracy.

Magdalena Czarnecka 

Rados ³aw Hancewicz , r zecz -

nik prasowy Izby Skarbowej w 

Bia³ymstoku

Z jednej strony uwa¿am, ¿e gazety osied-

lowe maj¹ du¿¹ rolê do odegrania. S¹ najbli-

¿ej mieszkañców i ich problemów, zajmuj¹ 

siê stosunkowo „w¹skim” terenem i dziêki 

temu powinny byæ bardziej skuteczne. 

Wreszcie s¹ czêsto jedynym medium pisz¹-

cym o tych najmniejszych sprawach, o któ-

rych w „du¿ych” gazetach nie przeczytamy.

Problem pojawia siê jednak z drugiej strony: kto je tworzy i dla kogo?

Z w³asnych obserwacji podzieli³bym gazetki osiedlowe na 5 rodzajów:

1. Pisane przez ludzi zwi¹zanych ze spó³dzielni¹ i wychwalaj¹ce 

spó³dzielniê. 

2. Pisane przez „zbuntowanych” mieszkañców zazwyczaj przeciwko 

spó³dzielni. 

3. Gazetki osiedlowe wyborcze, które maj¹ niby formê gazetki osied-

lowej, a w rzeczywistości wystêpuj¹ raz lub dwa razy i maj¹ za zadanie 

zwróciæ uwagê na określonego kandydata lub problemy, którymi siê on 

w³aśnie zajmuje.

4. Gazetki osiedlowe reklamowe – praktycznie bez tekstów, jedynie z 

reklamami.

5. W³aściwe gazetki osiedlowe - wydawane w formie najbardziej zbli¿o-

nej do zwyk³ych gazet. 

Tylko ostatni wskazany przeze mnie rodzaj gazetki jest tym, co mo¿e 

nas, piarowców, interesowaæ. Ale tu pojawia siê kolejny k³opot. Nieza-

le¿nośæ redaktorów prowadz¹cych takie gazetki jest ograniczana, chyba 

bardziej ni¿ gdziekolwiek indziej, przez kwestie ekonomiczne. Gazetka, 

¿eby siê utrzymaæ, musi sprzedawaæ reklamy. Kupuj¹ je zazwyczaj ludzie 

prowadz¹cy biznes na danym osiedlu, którzy maj¹ w³asne określone 

interesy. Wykupienie reklamy czêsto mo¿e byæ uwarunkowane porzu-

ceniem przez dziennikarzy jakiegoś niewygodnego tematu. W zwi¹zku 

z powy¿szym dośæ trudno jest gazetkom osiedlowym realizowaæ funk-

cje, które w mojej ocenie powinny pe³niæ, a jeszcze trudniej uzyskaæ im 

wiarygodnośæ. 
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