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Wielka Brytania: Kto bojkotuje 
British Airways?

Brytyjskie linie lotnicze przechodz¹ ostatnio powa¿ny kry-

zys. W październiku 2006 roku jedna z pracownic lotniska 

Heathrow Nadia Eweida zosta³a wys³ana na bezp³atny trzy-

tygodniowy urlop po tym, jak odmówi³a schowania krzy¿yka 

pod strojem s³u¿bowym. Zgodnie z zasadami dotycz¹cymi 

stroju pracownicy British Airways nie mog¹ nosiæ bi¿ute-

rii w godzinach pracy. Sprawa przedstawiana jako walka z 

religi¹ chrześcijañsk¹ wywo³a³a na Wyspach falê oburzenia. 

Sytuacjê pogarsza fakt, ¿e z tymi zasadami nie s¹ sprzeczne 

muzu³mañskie hid¿aby ani sikhijskie turbany. 

Kiedy o wydarzeniu zaczê³o byæ g³ośno w mediach, zarz¹d 

firmy w przes³anym oświadczeniu stwierdzi³: „British Airways 

zatrudnia 34 tys. umundurowanych pracowników, z których 

wszyscy musz¹ przestrzegaæ tych samych zasad. Zgodnie z 

nimi noszenie krzy¿yków nie jest zabronione. Ca³a bi¿uteria, 

równie¿ krzy¿yki, musi byæ jednak ukryta pod ubraniem.” 

Jest to jak dotychczas (koniec października 2006) jedyne ofi-

cjalne oświadczenie British Airways.

W odpowiedzi na zaistnia³¹ sytuacjê brytyjski biznesmen 

i projektant stron internetowych Marcus Stafford za³o¿y³ 

witrynê www. baboycott.com. Na jej ³amach namawia do 

ciêcia kart cz³onkowskich Executive Club BA. Zamieści³ 

równie¿ listê alternatywnych linii lotniczych, którymi mog¹ 

podró¿owaæ pasa¿erowie uczestnicz¹cy w bojkocie. W Anglii 

pod protestem przeciwko decyzji British Airways podpisa³o 

siê ju¿ 92 parlamentarzystów. Jack Straw, przewodnicz¹cy 

Izby Gmin, w wypowiedzi dla BBS stwierdzi³: - Podziwiam 

British Airways jako linie lotnicze, ale uwa¿am ca³¹ sytuacjê 

za ca³kowicie niedopuszczaln¹. Niemieckich parlamentarzy-

stów do bojkotu wezwa³a bawarska partia CSU. Zdaniem 

pos³a Johannesa Singhammera decyzja BA jest przejawem 

dyskryminacji chrześcijan.

MT

USA: 5 książek, których nie można 
przegapić

Na ³amach „Wall Street Journal” w rubryce „5 najlepszych” 

szef sieci amerykañskich agencji MWW Group Michael Kem-

pner wskaza³ ksi¹¿ki istotne dla bran¿y public relations.

Oto one: „Propaganda” Edwarda Bernays’a, „The Eloquent 

President: A Portrait of Lincoln Through His Words” autor-

stwa Ronalda C. White’a Jr. i „All’s Fair: Love, War and Run-

ning for President” Mary Matalin i Jamesa Carville’a, a tak¿e 

dwie inne, które ju¿ doczeka³y siê ekranizacji: „American 

Hero” Larry’ego Beinharta (w Polsce znane dziêki filmowi 

„Fakty i akty”) oraz „Thank You For Smoking” Christophera 

Buckleya (u nas premiera filmu pod tym samym tytu³em 

dopiero w po³owie 2007 roku).

Jak skomentowa³a jedna z amerykañskich blogowiczek 

Shawn Zehnder Lea: „Ciekawy wybór. Raczej nie tych ksi¹-

¿ek oczekiwano (poza Bernays’em), ale myślê, ¿e oto w³aśnie 

chodzi³o”.

KP

Wielka Brytania: Scjentolodzy 
potroją zasoby

Kośció³ scjentologiczny zamierza zwiêkszyæ swój zespó³ PR z 

4 do 12 osób w Wielkiej Brytanii, aby jeszcze bardziej sku-

piæ na sobie uwagê mediów na Wyspach i zwiêkszyæ liczbê 

wyznawców. Tak¿e z w³asnych szeregów maj¹ byæ rekruto-

wani piarowcy. Scjentolog Janet Kenyon-Laveau w rozmowie 

z „PR Week” stwierdzi³a, ¿e ³atwiej bêdzie wykonywaæ tê 

pracê osobom, które s¹ w pe³ni zaznajomione z religi¹. A 

gdzie profesjonalizm?

Na podst. PR Week, KP

Europa: Ślady współpracy 
z Litwinienko

Jeszcze nie zwiêd³y kwiaty na grobie Litwinienki, a ju¿ mówi 

siê o powi¹zaniach piarowców z Zachodu z by³ym rosyjskim 

szpiegiem i Kremlem.

Pro bono mia³ zapewniaæ Litwinience i jego rodzinie zainte-

resowanie mediów szef jednej z bardziej znanych agencji PR 

w Wielkiej Brytanii Chime Communications lord Tim Bell. 

Zaprzecza on jednak, jakoby mia³ powi¹zania z przekazywa-

niem relacji do mediów czy odpowiada³ za aran¿acjê sesji 

zdjêciowej by³ego szpiega w szpitalu na kilka dni przed jego 

śmierci¹.

Ju¿ za pieni¹dze, i to zapewne niema³e, obs³ugê PR zapewnia 

obecnie Kremlowi Tim Allan z Portland PR, który twierdzi, 

¿e wspó³praca z Rosjanami jest jedynie kontynuacj¹ dzia³añ 

podjêtych w ramach obs³ugi medialnej szczytu G8 w Mos-

kwie tego roku. Wówczas swojego wsparcia udziela³y Rosji 

tak¿e agencja Ketchum i brukselska firma lobbingowa Gplus 

(nale¿¹ca do Omnicom od kwietnia 2006).

Dzia³ania antykryzysowe podj¹³ pod koniec listopada bie-

¿¹cego roku tak¿e bar, w którym prawdopodobnie otruto 

Litwinienkê. W³aściciele „Sushi chain Itsu” wynajêli znanego 

specjalistê od kryzysów, prawnika Grahama Sheara.

Na podst. PRWeek, KP

USA: Launch konsoli Nintendo Wii
Przede wszystkim marketing wirusowy i inicjatywy 

typu „grassroots” bezpośrednio wśród potencjalnych klien-

tów poprzedzi³y wprowadzenie na rynek amerykañski kon-

soli gier wideo Nintendo Wii. Swoj¹ premierê mia³a ona w 

Stanach Zjednoczonych 17 listopada 2006 roku.

Producent konsoli stworzy³ we wsparciu firmy GolinHarris 

m.in. wirusowy w swoim za³o¿eniu program tzw. ambasa-

dorów Wii. Zostali oni wybrani spośród osób, które na co 

dzieñ nie graj¹. Ambasadorów wyselekcjonowano z kilku 

środowisk z ośmiu Stanów. Nintendo dostarczy³o wybrañ-

com i 30 wskazanym przez nich przyjacio³om konsole do 

wspólnego grania, inicjuj¹c tym samym wymianê opinii na 

temat nowego produktu w sieci.

Zainteresowanie Wii maj¹ podtrzymaæ pokazy gier na 

nowych konsolach w 25 centrach handlowych w Stanach w 

okresie świ¹tecznym i na pocz¹tku 2007 roku.

Na podst. PRWeek, KP, FM

Codziennie nowe informacje z bran¿y PR dostêpne na www.piar.pl
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Festiwal Kazachstanu
Jakie konsekwencje dla wize-

runku Kazachstanu niesie film „Borat: 

Podpatrzone w Ameryce, by ludzie ¿yli 

dostatniej, a naród rós³ w si³ê” oraz o 

rolê kina w promowaniu krajów zapy-

taliśmy Miros³awa A. Boruca, prezesa 

Fundacji Promocja Polska – Instytut 

Marki Polskiej. 

Jaki wp³yw na wizerunek Kazachstanu 

ma film z Boratem w roli g³ównej?

Ten film jest b³ogos³awieñstwem dla Kazachstanu. Dziêki 

niemu anonimowy kraj zaistnia³ nagle na mapie. Tego siê nie 

da kupiæ za ¿adne pieni¹dze. Markê zawsze poczyna rozg³os, a 

nie reklama. Na przyk³ad Rosja, zakazuj¹c wyświetlania filmu, 

wypromowa³a go jeszcze bardziej. A Borat przyniós³ rozg³os 

Kazachstanowi - bezp³atnie. I w³aściwie ¿adnych szkód, bo nikt 

tego nie potraktuje powa¿nie ani nie zmieni pogl¹dów na temat 

Kazachstanu, bo ich nie mia³, natomiast ka¿dy zapamiêta kraj, 

jego nazwê i ¿e siê dobrze bawi³. Kiedyś Grek Zorba zmieni³ 

stosunek świata do Grecji.

Czy zatem myli siê Wally Olins, twierdz¹c, ¿e Kazach-

stan powinien mieæ nadziejê, ¿e wszyscy szybko zapo-

mn¹ o filmie?

Olins w ogóle rzadko siê myli, o Boracie z nim nie rozma-

wia³em, ale czyta³em jego wypowiedź w „The Economist” – 

powiedzia³, ¿e radzi Kazachstanowi siedzieæ cicho i przecze-

kaæ. I ma racjê: Kazachstan nie mo¿e siê obraziæ, bo wtedy 

na pewno sobie zaszkodzi, natomiast Olins nie wiedzia³, czy 

Kazachstan mo¿e zdobyæ siê na poczucie humoru i śmiaæ 

siê z siebie. Ale wygl¹da na to, ¿e mo¿e. Ma³o rzeczy tak 

promuje kraj, jak umiejêtnośæ śmiania siê z siebie – poczucie 

humoru. Nam na przyk³ad dośæ obce.

Jak powinny reagowaæ w³adze kraju w podobnych 

sytuacjach?

Najgorsze, co mog¹ zrobiæ to reagowaæ panicznie i emo-

cjonalnie. Kraje takie, jak Kazachstan nie maj¹ siê czym ani 

jak szybko wyró¿niæ. Wiêkszośæ świata nie 

wie o ich istnieniu. Paradoksalnie wiêc prze-

rysowana wizja tego kraju jest im na korzyśæ. 

Problem pojawia siê wtedy, gdy w³adze nie 

potrafi¹ wykorzystaæ niespodziewanego zain-

teresowania. Tak, jak sta³o siê w przypadku 

„Tages Zeitung”. 

Czy film wp³ynie na postrzeganie innych 

pañstw tej czêści świata?

Film – po sukcesie – mo¿e powo³aæ now¹ kate-

goriê: ¿artów quasi-etnicznych. Oznacza to, ¿e 

w ka¿dej chwili mo¿e powstaæ sarkastyczny 

film, na przyk³ad o Polsce. To, jakie odniesie skutki zale¿y od 

reakcji kraju i jego przygotowania, umiejêtności autoironii. Naj-

wa¿niejsze, ¿eby przerysowanego wizerunku samemu nie pod-

trzymywaæ w³asnymi przerysowanymi reakcjami. Jeśli siê go 

utrwala, skutki bêd¹ tylko negatywne.

W filmie Ameryka pokazana jest jako kraj uprzedzeñ. 

Czy jej wizerunek ucierpi?

Nie. Przewag¹ tego kraju jest to, ¿e potrafi śmiaæ siê z siebie. 

Moim zdaniem ten film nie bêdzie mia³ ¿adnego wp³ywu na 

jej wizerunek. Inn¹ spraw¹ jest fakt, ¿e obraz Ameryki w 

oczach świata pogarsza siê dramatycznie od kilku lat, ale nie 

przez filmy. Ameryka przesta³a panowaæ nad w³asn¹ – naj-

mocniejsz¹ na świecie – mark¹.

Kino i film s¹ dodatkowymi narzêdziami w kszta³to-

waniu wizerunku krajów?

Tak. Wspomnia³em ju¿ Zorbê – ca³a wspania³a przecie¿ 

historia Grecji nie zrobi³a tyle dla jej promocji, ile jeden 

film, zreszt¹ te¿ wcale nie grecki. Podobnie „Braveheart” 

dla Szkocji czy „W³adca Pierścieni” dla Nowej Zelandii. Dla 

nas tak¿e pojawia siê szansa. Nijaki wizerunek Polski zmieniæ 

mo¿e planowana produkcja o Janie III Sobieskim z Melem 

Gibsonem w roli g³ównej. Gibson gwarantuje wiêksze zain-

teresowanie świata ni¿ Borat, a przecie¿ Borat rozpocz¹³ 

światowy Festiwal Kazachstanu i ju¿ sk³oni³ jego w³adze 

w³aściwie do brandingu narodowego.

Rozmawiała Małgorzata Twardo 

Film brytyjskiego komika Saschy Barona Cohena, który 

wciela siê w kazachskiego reportera Borata w weekend 

otwarcia zarobi³ w samej Ameryce ponad 26 milionów 

dolarów. W komediowy sposób Cohen przedstawia 

Kazachstan jako kraj zamieszkiwany przez prostytutki, 

w którym samochody ci¹gniête s¹ przez konie, a ludzie 

mieszkaj¹ razem z byd³em. Mimo ¿e Borat pojawia³ siê 

systematycznie w telewizji MTV od 2003 roku szum 

medialny na temat jego i pañstwa, z którego stroi 

sobie ¿arty rozpocz¹³ siê dopiero po premierze filmu 

d³ugometra¿owego. 

W³adze Kazachstanu zagrozi³y Cohenowi procesem za 

wypaczanie wizerunku ich ojczyzny. Zabroniono równie¿ 

dostêpu do oficjalnej strony komika na lokalnych serwe-

rach. W³adze Kazachstanu wykupi³y te¿ 4 kolumny na 

artyku³ w jednym z listopadowych numerów „ The New 

York Times”. Na jego ³amach kontrowa³y pokazany przez 

Borata obraz.

Jak poda³ za serwisem hotel.com dziennik „Metro” (nr 

979), od premiery filmu „Borat” a¿ o 300 proc. wzros³o 

zainteresowanie Kazachstanem, chocia¿ jego wizerunek 

w filmie jest negatywny. Kazachstan szuka te¿ podobno 

agencji PR, która spróbuje zmieniæ nakreślony w filmie 

obraz kraju.

Fot. Fundacja Promocja Polska - Instytut Marki Polskiej
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