
dz ienn ika r ska  kon t ra

69luty/marzec 2007

Paweł Gadomski,
TVP, reporter „Wiadomości” 
pawel.gadomski@waw.tvp.pl

Nie mylić adresów
Najpierw było listowne zaproszenie. Potem kilka e-
maili, jeszcze cztery telefony, a na koniec dzika awan-
tura. „Szkoda z Wami gadać, jak wy traktujecie swo-
ich widzów ?!!!!” - wykrzykiwał przez telefon rozżalony 
piarowiec. O co poszło? O zaproszenie na konferencję 
poświęconą jakimś sprawom związanym z logistyką. 
Nie pojawiłem się na niej, o czym zresztą wcześniej 
lojalnie uprzedzałem. Oczywiście było zrozumiałe, że 
dla pana piarowca jako współorganizatora całej imprezy 
logistyka była chyba wtedy najbardziej interesującą rze-
czą pod słońcem. Ale dla widzów „Wiadomości”, o któ-

rych przede wszyst-
kim musimy w naszej 
redakcji pamiętać, z 
pewnością nie.
Można powiedzieć, 
że był to przykry 
incydent, bo moje 
rozmowy z koleżan-
kami i kolegami pana 
piarowca po fachu 
zw ykle przebie -
gają w dużo lepszej 
atmosferze. Często 
zdarza się jednak, 
że w trakcie takich 
pogadanek padają 
zaskakujące dla mnie 
propozycje. A to, że 

może pojawię się na sympozjum poświęconym proble-
matyce drobiarskiej, a to, że powinienem gościć na kon-
ferencji związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 
Raz dostałem nawet zaproszenie do udziału w dysku-
sji poświęconej nowym technologiom zastosowanym 
w obrabiarkach czy czymś podobnym. To wszystko 
można zrozumieć - im więcej dziennikarzy na konferen-
cji, tym lepiej. A jeśli pojawi się na niej kamera z najbar-
dziej popularnego w Polsce programu informacyjnego, 
to organizator-piarowiec może odtrąbić sukces.
Tylko że z zasady na takich właśnie konferencjach, 
dyskusjach czy panelach ekipa „Wiadomości” się nie 
pojawia. Powód jest zawsze ten sam. Prezentowane 
na takich spotkaniach tematy dotyczą zwykle bardzo 
wąskiej grupy ludzi, a więc dla większości widzów 
zazwyczaj w ogóle nie są interesujące. Nie znaczy to, 
że nie ma dla nich miejsca w mediach. Nie brak prze-
cież programów specjalizujących się w wybranej dzie-
dzinie i adresujących swoje materiały do widza o ściśle 
określonych upodobaniach. I to są te miejsca, do któ-
rych przede wszystkim koleżanki i koledzy z branży PR 
powinni kierować swoje propozycje. To jest właściwy 
adres.
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Najzwyklejsza kindersztuba
Właśnie mam za sobą świeże 
doświadczenie. Od wczoraj 
próbuję się dodzwonić do 
biura prasowego Citibanku 
Handlowego - wiecznie odpo-
wiada audix. Jest jeszcze inna 
opcja - spróbować przez cen-
tralę - ale wbrew temu, co 
obiecuje głos w słuchawce 
– „your call will NOT be ans-
wered shortly”. Ja czekałam 
na połączenie 10 minut i się 
poddałam. Przed chwilą roz-
mawiałam z pracownicą biura 
prasowego Ery. Nie chciała 
udzielić odpowiedzi na żadne 
z moich pytań, zanim nie przy-
ślę ich w e-mailu. No i co Pań-
stwo na to? Dla mnie – zgroza.
Ostatnie cztery lata mieszkałam za granicą. Pisałam sporadycznie, 
ale za każdym razem, gdy miałam kontakt z piarowcem, nawet gdy 
nie potrafił lub nie chciał udzielić odpowiedzi na moje pytanie, 
zawsze starał się przynajmniej zachować sympatycznie i zostawić 
po sobie (czyli także po firmie, którą reprezentuje) miłe wrażenie. 
Tego zabrakło pracownicy Ery. To pierwsza uwaga, która nasuwa 
mi się po długiej przerwie w kontaktach z polskimi piarowcami - 
czasami oprócz profesjonalizmu brak im po prostu najzwyklejszej 
kindersztuby, a to już w tym zawodzie niedopuszczalne.
Jestem jednak daleka od uogólnień. Od grudnia zetknęłam się 
już bowiem z wieloma piarowcami, którzy doskonale wiedzą, 
na czym ich praca polega i są niezwykle pomocni. Oddzwaniają, 
gdy coś obiecają, choćby tylko po to, by powiedzieć, że czegoś 
nie mogą załatwić. Bardzo cenię też, gdy ktoś od razu mi mówi, 
że nie jest w stanie czegoś zorganizować, zamiast obiecywać, a 
potem nie dotrzymać słowa. To oszczędza czas i buduje zaufanie 
we współpracy.
Idealny piarowiec to także ktoś łatwo osiągalny pod telefonem 
komórkowym i odpowiadający szybko na e-maile. Wydawałoby 
się, że to podstawa, prawda? A jednak gdy przypominam sobie 
moje kontakty z branżą PR sprzed czterech lat, mam nieodparte 
wrażenie, że jest gorzej.
Zawsze podejrzliwie traktuję oferty w stylu: może byście coś napi-
sali o X? Oczekuję jednak, że gdy zwrócę się o radę na przykład 
w sprawie backgroundowych informacji do tematu, jaki przygoto-
wuję kompetentny piarowiec będzie w stanie wskazać mi źródła. 
A najczęściej oczekuję po prostu rzetelnej informacji i twardych 
danych, a nie peanów na temat firmy. A informacje o kolejnym 
sukcesie firmy lub kolejnym cudownym produkcie najczęściej 
pomijam a priori. Czy na studiach nie uczą, że wartościowanie i 
zachwyty pod swoim adresem lepiej zostawić innym?
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