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alnie, w³a�cicieli firm, fachowców, kadry kierowniczej.
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W którym dniu miesi¹ca koñczy siê sk³ad numeru?
5. ka¿dego miesi¹ca do edycji na miesi¹c kolejny

Wojciech Romañski,
Redaktor Naczelny
Dobre i z³e strony wspó³-
pracy dziennikarzy i specja-
listów public relations
Zasadniczo mo¿na powiedzieæ,
¿e wspó³praca pomiêdzy dzien-
nikarzami a profesjonalnymi
przedstawicielami PR powinna
mieæ same plusy, bowiem pro-
fesjonalny PR mo¿e pomóc
�zdj¹æ� z dziennikarza wiele
niewdziêcznych kwestii, czyli �

mówi¹c inaczej � u³atwiæ mu ¿ycie. Zak³adaj¹c jednak, ¿e
z tym profesjonalizmem (przyznajê, po obu stronach)
bywa ró¿nie, pojawiaj¹ siê ró¿nego rodzaju wypaczenia,
wynikaj¹ce z niew³a�ciwego pojmowania roli PR-owca
przez samego PR-owca, który, niestety, zbyt czêsto chce
byæ redaktorem peanów na cze�æ w³asnej firmy/pre-
zesa/klienta, a wci¹¿ jeszcze zbyt rzadko docenia war-
to�æ obiektywnej prezentacji firmy czy problemu. Mam
nadziejê, ¿e to siê jednak bêdzie zmieniaæ.

Dobre i z³e nawyki Pr-owców
Temat na pracê magistersk¹. Najgorszym, irytuj¹-
cym nawykiem jest wci¹¿ jeszcze wystêpuj¹ca
schematyczno�æ dzia³ania. Je�li PR nie rozumie, ¿e
w ró¿ny sposób powinien siê komunikowaæ z ró¿-
nymi rodzajami mediów, to daleko nie zajdzie.
Je�li chce siê kogo� naprawdê zainteresowaæ,
niezbêdne jest personalizowanie kontaktów,
czyli krojenie informacji pod k¹tem zaintere-
sowañ konkretnego medium. Nó¿ siê w kie-
szeni otwiera, kiedy miesiêcznik po raz dzie-
si¹ty odbywa sesjê telefoniczn¹, dotycz¹c¹

konferencji prasowej, z której relacja i tak siê nie uka¿e
(bo nie ma to ¿adnego logicznego uzasadnienia), ale
przedstawiciel PR uwa¿a, ¿e nawet dwa miesi¹ce po fak-
cie klient siê ucieszy. Otó¿ media nie s³u¿¹ zaspokajaniu
satysfakcji klientów PR. To ci dopiero odkrycie, nie-
prawda?
Jaki procent materia³ów w gazecie jest pozyski-
wany dziêki wspó³pracy z dzia³ami PR?
Trudno jest w precyzyjny sposób okre�liæ to w procen-
tach, bowiem i tak wiêkszo�æ kontaktów z firmami
odbywa siê obecnie za po�rednictwem dzia³ów PR.
Dzia³y PR umawiaj¹ spotkania z szefami firm, przygoto-
wuj¹ dodatkowe materia³y (hm...) itd. Dlatego uwa¿am,
¿e to pytanie nie zosta³o sformu³owane w sposób w³a-
�ciwy. Znacznie ciekawsza by³aby sonda, jaki procent
materia³ów w magazynach czy gazetach jest inicjowany
poprzez dzia³y czy agencje PR (o ile ktokolwiek chcia³by
siê do tego przyznaæ, bo � nie wiedzieæ czemu � u nas
to wci¹¿ jest jakby wstydliwa sprawa). Ale poniewa¿ nie
postawiono takiego pytania, to na nie nie odpowiem.
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