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„Media & Marketing Polska” to 

pismo sprofilowane, o zawarto-

ści jasno określonej ju¿ choæby 

w tytule magazynu. Najbardziej 

wiêc cenimy informacje trafia-

j¹ce w specyfikê magazynu i 

potrzeby naszych czytelników. 

Muszê przyznaæ, ¿e w ostat-

nich latach wiele zmieni³o siê na 

lepsze we wspó³pracy z piarow-

cami, choæ mam kilka uwag.

Kiedy decyduje szybkośæ - 

mamy codzienny serwis inter-

netowy - irytuj¹ procedury 

w niektórych firmach, które 

nakazuj¹ wy³¹cznie komunika-

cjê mailow¹. Nawet jeśli pytanie jest jasno sformu³owane 

i wymaga na przyk³ad reakcji typu „tak” lub „nie”, trzeba 

czekaæ na pisemn¹ odpowiedź.

Zdarza siê, ¿e informacje w ogóle otrzymujemy z du¿ym opóź-

nieniem. T³umaczenia, ¿e tekst musia³ byæ zaakceptowany przez 

szefostwo dla nas, jako dziennikarzy, nie maj¹ znaczenia. Nie 

czekamy na gotowe materia³y i informacje zdobywamy sami. 

Tylko zniecierpliwienie budzi fakt podsy³ania materia³u na przy-

k³ad w tydzieñ po publikacji tekstu na dany temat.

Poza tym piarowcy nie zawsze rozumiej¹, czym jest materia³ 

prasowy. Jest wy³¹cznie POMOC¥, ale nie świêtości¹, z któ-

rej powinno siê korzystaæ, nie naruszaj¹c jej konstrukcji. Wiêc 

uwagi „prosimy wszelkie zmiany w tekście z nami uzgodniæ” s¹ 

dośæ niem¹dre. Zawsze w takich sytuacjach powtarzam, ¿e nie 

pracujê dla waszego klienta, wiêc nie jestem do niczego zobo-

wi¹zana i proszê uszanowaæ moje prawo do w³asnego zdania 

i opinii. Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e materia³ PR zostanie wyko-

rzystany w sposób „copy and paste”.

Czasem nie do zniesienia jest tak¿e nachalnośæ piarowców. 

Jeśli ktoś po raz n-ty wraca z pytaniem, ¿e mo¿e jednak 

temat jest wart rozwa¿enia, chwilami tracê cierpliwośæ. 

Szczególnie jeśli w ¿aden sposób temat nie przystaje do pro-

filu naszego pisma lub zaproponowana formu³a nie odpo-

wiada naszym standardom.

Zupe³nie nie rozumiem tak¿e, dlaczego niektórzy piarowcy 

domagaj¹ siê autoryzacji tekstów, które powsta³y z wyko-

rzystaniem materia³ów prasowych? Mo¿e po prostu lubi¹ 

czytaæ swoje s³owa w nieskoñczonośæ? Zreszt¹ autoryza-

cja jest tematem dra¿liwym. Piarowcy powinni wiedzieæ, ¿e 

prawo prasowe nak³ada na nas obowi¹zek autoryzowania 

tylko wypowiedzi, a nie kontekstu i wniosków. Uzale¿nianie 

rozmowy z dziennikarzem od tego, „czy zobaczymy potem 

ca³y tekst” to czyste nieporozumienie. Piarowiec nie mo¿e 

mieæ kontroli nad tym, co robi dziennikarz. On ma jedynie 

pomagaæ w zebraniu materia³ów. Niestety, niektórym nadal 

trzeba to t³umaczyæ.

Staram siê czasem zrozumieæ nie³atwe zadanie piarowca, 

który pracuj¹c dla ma³o interesuj¹cego z punktu widzenia 

dziennikarskiego klienta, stara siê go usatysfakcjonowaæ. Ale 

poczucie obowi¹zku te¿ ma swoje granice i nie nale¿y ich 

przekraczaæ. Tak jak nie powinno siê wychodziæ poza gra-

nice zdrowego rozs¹dku czy przyzwoitości. Dla przyk³adu: 

jakiś czas temu otrzyma³am niezwykle nêc¹c¹ propozycjê 

napisania „o rynku balonów i innych struktur dmuchanych”, 

bo jedna z firm PR akurat takiego klienta obs³ugiwa³a. Takie 

przypadki trafiaj¹ siê, choæ s¹ coraz rzadsze.

W mojej wieloletniej praktyce zdarza³y siê ju¿ kontakty z 

piarowcem, którego stopieñ niezorientowania mnie zdumie-

wa³. Raz nawet pewna pani z du¿ej (hmm, najwiêkszej) firmy 

z bran¿y mleczarskiej zaprzecza³a, ¿e w firmie zmieni³ siê 

szef marketingu, choæ przed oczami mia³am oficjalne oświad-

czenie zarz¹du w tej sprawie, przys³ane mailem dzieñ wcześ-

niej. Dodam, ¿e pani ta nadal tam pracuje. Jako przyk³ad 

idealnego kontaktu z pras¹ podam Pani¹ Teresê Zieliñsk¹ 

z agencji reklamowej JWT. Dzia³a b³yskawicznie, sprawnie, 

jest kompetentna, rzetelna, zawsze oddzwania. Jest idealnie 

zorientowana, nie tylko w sprawach swoje agencji, ale i ca³ej 

bran¿y. Gdyby takich ludzi by³o wiêcej, ¿ycie dziennikarza 

by³oby piêkne.
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Marzeniem ka¿dego pracownika piaru jest – i 

byæ musi – obecnośæ reprezentowanej przez 

niego firmy w czo³ówkach najbardziej pre-

sti¿owych mediów. Z kolei ambicj¹ ka¿dego 

dziennikarza – zw³aszcza niusowego – bardziej 

obna¿enie najskrzêtniej ukrywanej s³abości 

„pacjenta” ni¿ uk³adanie ku jego czci medial-

nych panegiryków. Sztuk¹ jest, by z tego ukrê-

cania kompromisu wyszed³ majonez, a nie sos 

s³odko-kwaśny!

Najtrudniej ten kompromis uciera siê w 

dziennikach, a wiêc tam, gdzie czas ma 

wartośæ bezcenn¹ i gdzie redaktor ma 

najwiêkszy dyskomfort, szukaj¹c innego 

kompromisu – miêdzy czasem potrzeb-

nym na zweryfikowanie informacji u mo¿-

liwie wielu źróde³ a naturaln¹ potrzeb¹ 

bycia jej dawc¹ przed innymi. Moim zda-

niem najskuteczniejszy jest ten piarowiec, 

który swoj¹ pracê ustawia pod ten tryb 

komunikowania.
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