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W pochodzie zorganizowanym praktycznie z dnia na dzieñ wziê³o udzia³ 
ponad 2 tysi¹ce osób, w tym najwy¿sze w³adze lokalne. W efekcie inicja-

tywy „Otwórz Oczy” ukaza³o siê oko³o 20 materia³ów w prasie i radiu, 
a drugie tyle w telewizji i internecie. Akcja wp³ynê³a równie¿ na decyzje 
samorz¹dowców dotycz¹ce bezpieczeñstwa.

Analiza sytuacji
W czwartek, 19 października bie¿¹cego roku zgin¹³ 21-letni student Uni-
wersytetu Gdañskiego. Bartek zosta³ pobity przed nocnym klubem, a 
nastêpnie przejechany na jednej z g³ównych ulic Sopotu. Wielu by³o świad-

ków wydarzenia, ale nikt siê nie przyzna³, ¿e coś widzia³ lub s³ysza³. Pomimo 
dramatycznych okoliczności incydent nie odbi³ siê szczególnym echem w 
mediach, w których dominowa³a wówczas kampania samorz¹dowa.
W tych okolicznościach czterech studentów postanowi³o zorganizowaæ 
marsz upamiêtniaj¹cy śmieræ Bartka. Termin akcji wyznaczono na kolejny 
czwartek, wiêc na jej organizacjê i zdobycie zainteresowania marszem 
pozosta³o 6 dni.

Strategia komunikacyjna
Organizatorzy rozwa¿ali pomys³ czarnej manifestacji, bêd¹cej rodzajem 
ho³du dla zmar³ego. Jednak taki charakter marszu komunikowa³by: „idziemy 

w intencji naszego kolegi”, a to zawêzi³oby kr¹g 
adresatów akcji tylko do znajomych zmar³ego. 
Przekaz kierowany do mas powinien mieæ bar-

dziej uniwersalny charakter. Powsta³a wiêc kon-

cepcja pochodu konstruktywnego, który niós³by 
przes³anie o charakterze call to action (zawo³anie 
do czynu). Zrezygnowano z hase³ w rodzaju „stop 
agresji” czy „nie bijmy s³abszych”, gdy¿ by³y one 
skierowane do prowodyrów rozrób, a nie oni 
mieli byæ odbiorcami akcji. Chciano, by key messa-

ges (kluczowe przes³ania) marszu zwraca³y siê do 
publiczności, która mog³aby byæ szczerze zainte-

resowana przygotowywanym wydarzeniem.
Wybrano dwa komunikaty: „Powiedz STOP psy-

chozie strachu” (celem by³o poruszenie sumieñ 
wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób 
zetkn¹ siê z marszem) oraz „Powiedz STOP 
agresji na imprezach” (przekaz kierowany do 
osób decyzyjnych, by zwróciæ ich uwagê na brak 
bezpieczeñstwa w nocnych klubach). Oba nawi¹-

zywa³y do przyczyn bezsensu śmierci studenta. 
Z jednym i drugim ³atwo móg³ zidentyfikowaæ siê 
ka¿dy mieszkaniec Sopotu. Ponadto by³y dyna-

miczne, zrozumia³e i sformu³owane bez u¿ycia 
przeczeñ, co u³atwia³o ich dotarcie do mas. 
Przes³ania wymaga³y spoiwa - tytu³u i symbolu, 
bêd¹cych znakiem rozpoznawczym marszu. Na 
przyk³ad za logo warszawskich pochodów, które 
kilka dni przed sopockim marszem poprowadzi³y 
partie polityczne, s³u¿y³y bia³e ró¿e czy kolor nie-

bieski gad¿etów. Studenci zdecydowali siê przy-

gotowaæ du¿e plansze z wizerunkiem otwartego 
oka, który jest jednym z najbardziej sprawdzo-

nych komunikacyjnie symboli (ka¿da osoba zaj-
muj¹ca siê reklam¹ wie, ¿e ludzie maj¹ bezwa-

runkowy odruch wpatrywania siê w spojówki 
innych). Logo przyci¹ga³o wzrok widza, a oprócz 
tego by³o inspiracj¹ dla tytu³u marszu: „Otwórz 
Oczy”.

Realizacja projektu
W niedzielê przygotowano bazê danych preze-

sów studenckich kó³ zainteresowañ w Trójmie-

ście. By³o ich oko³o 170. Ka¿dy posiada³ adresy 
do cz³onków swojego stowarzyszenia lub admini-
strowa³ forum grupy. Średnio dociera³ do 15-20 
osób. Za pomoc¹ tak utworzonej siatki kontak-

tów mailing z informacj¹ o marszu otrzyma³o pra-

wie 3 tys. internautów.
W poniedzia³ek dziekan Uniwersytetu Gdañ-

skiego wyda³ pozwolenie na dofinansowanie 
plakatów i transparentów. W tym czasie m³odzi 
plastycy z gdañskiej ASP projektowali ich wygl¹d 
oraz logo marszu.
We wtorek rano by³a ju¿ gotowa baza lokalnych 
dziennikarzy i korespondentów prasy ogólnopol-
skiej. Wys³ano informacjê prasow¹ i prowadzono 
telefoniczne rozmowy z redaktorami, aby zapro-

Znamienn¹ cech¹ Polaków jest 
anga¿owanie siê w zrywy spo³eczne, 
szczególnie te o charakterze sprzeciwu 
lub protestu. W miarê dojrzewania 
naszej demokracji rośnie jednak liczba 
manifestacji „za” czymś. Akcje te s¹ 
coraz sprawniej komunikowane, czego 
przyk³adem jest marsz „Otwórz Oczy”, 
który 26 października 2006 roku 
przeszed³ ulicami Sopotu.

   Studium przypadku

„Otwórz Oczy”
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szenie do udzia³u w marszu mog³o siê ukazaæ w 
środowym wydaniu gazet.
O wys³aniu komunikatu do prasy zosta³y poin-

formowane w³adze miasta, co przyspieszy³o 
ich zgodê na propozycje studentów zwi¹zane z 
kwestiami organizacyjnymi, na przyk³ad terminem 
marszu (pocz¹tkowo samorz¹dowcy postulowali, 
by przenieśæ pochód na pi¹tkowy wieczór). W³a-

dze zdecydowa³y siê tak¿e wspomóc przedsiê-

wziêcie finansowo.
W środê informacje o marszu ukaza³y siê w 
regionalnych gazetach, a studenci kontaktowali 
siê z redaktorami kolejnych mediów: radia, tele-

wizji i serwisów internetowych. Przed godzin¹ 
15.00 zapowiedzi pochodu by³y ju¿ we wszyst-
kich regionalnych portalach i radiowych ser-

wisach informacyjnych. Powiadomienie mo¿na 
by³o przeczytaæ tak¿e na stronach trójmiejskich 
uczelni oraz na plakatach, które rozklejono nie-

mal w ca³ym Sopocie.
Po po³udniu media zosta³y poinformowane, ¿e 
tu¿ przed marszem Urz¹d Miasta Sopotu prze-

widuje spotkanie prasowe. Konferencja mia³a 
dotyczyæ bezpieczeñstwa w miejscach imprez dla 
studentów. Organizatorzy osi¹gnêli wiêc drugi cel 
przedsiêwziêcia, jeszcze przed rozpoczêciem akcji 
- zwrócenie uwagi osób decyzyjnych na problem 
agresji w miejscach rozrywki. Dla studentów by³a 
to bardzo dobra wiadomośæ.

Przebieg akcji
W dniu marszu organizatorzy utrzymywali 
sta³y kontakt z mediami, udzielaj¹c komentarzy 
i wywiadów. Pomiêdzy tymi spotkaniami szlifo-

wano przemówienia i has³a, które wypowiadaæ 
mia³y osoby prowadz¹ce marsz. Zawo³ania komu-

nikowa³y dwa ustalone na pocz¹tku przes³ania 
kluczowe.
O godzinie 15.00 w miejscu wymarszu nie by³o 
ju¿ wolnego miejsca. £¹cznie stawi³o siê ponad 
2 tys. osób. Na czele pochodu szed³ brat i bli-
scy Bartka, którzy nieśli fotografiê zmar³ego. Za 
nimi niesiono transparenty z has³ami i plansze z 

wymalowanym wizerunkiem oka. Logo marszu widnia³o te¿ na naklejkach 
przyklejanych do kurtek uczestników. Za organizatorami kroczy³y w³adze 
uniwersyteckie z duszpasterzem studenckim oraz dzia³acze samorz¹dowi, 
a dalej t³umy.
Pochód przeszed³ reprezentacyjn¹ ulic¹ Sopotu Monte Cassino oraz tras¹ 
tzw. imprezowni. Zostawiono znicze w miejscu potr¹cenia Bartka. Marsz 
zakoñczy³ siê przed klubem, gdzie pobito ch³opaka. Po odmówieniu mod-

litwy organizatorzy podziêkowali wszystkim za przybycie i po raz kolejny 
zaapelowali o aktywn¹ postawê wobec agresji.

Podsumowanie działań
Ju¿ po kilkudziesiêciu minutach od zakoñczenia marszu w internecie poja-

wi³y siê materia³y relacjonuj¹ce „Otwórz Oczy”. Opisywa³a go tak¿e PAP. 
Lokalne stacje radiowe zrobi³y z wydarzenia temat dnia i na bie¿¹co przesy-

³a³y nagrania do swoich studiów (m.in. Radio Gdañsk, RMF FM, Z³ote Prze-

boje, Eska Nord, Hit fm). Informacje o sopockim pochodzie pokaza³y rów-

nie¿ telewizje (g³ówne wydanie Panoramy – TVP3 oraz Wydarzeñ – Polsat). 
Pierwsze strony lokalnych gazet pisa³y w jednym tonie: „Nie mo¿esz byæ 
obojêtny”, „Marsz dwóch tysiêcy osób”, „Marsz przeciw milczeniu”, „Nie 
b¹dź obojêtny, gdy kogoś krzywdz¹” itp.
W kolejnym tygodniu media obieg³a informacja, ¿e sopockie w³adze popra-

wi¹ bezpieczeñstwo w miejscach imprez: „Dotychczas patrole dzia³a³y tylko 
w czasie weekendów.(...) Zdecydowaliśmy, ¿e to zbyt ma³o i teraz pracuj¹ 
przez ca³y tydzieñ.”. Rzecznik prasowa Urzêdu Miasta Sopotu przyzna³a, ¿e 
znaczny wp³yw na tê decyzjê mieli organizatorzy marszu.
Studenci zwrócili uwagê nie tylko urzêdników, ale tak¿e zwyk³ych mieszkañ-

ców Trójmiasta. Pod internetowymi materia³ami na temat „Otwórz Oczy” 
pojawi³o siê ponad 700 komentarzy. Czêśæ z forumowiczów wyra¿a³a 
oburzenie wszechogarniaj¹c¹ znieczulic¹, namawia³a do dyskusji o proble-

mie, podsumowywa³a wydarzenia, sk³ada³a deklaracje. Jedna z internautek 
- Agata napisa³a: „Marsz by³ piêkny, tyle osób sz³o, mówi¹c NIE przemocy... 
tylko ¿yczê wszystkim i sobie odwagi, ¿e jak znajdziemy siê w podobnej 
sytuacji, ¿ebyśmy zdobyli siê na SPRZECIW”.

Barbara Labudda 
b.labudda@gmail.com

Barbara Labudda studiuje marketing na Uniwersytecie Gdañskim. 
Wspó³pracowa³a z agencj¹ Alert Media Communications i biurem pra-

sowym Wizz Air Group. Odby³a sta¿ w agencji Sigma International oraz 
telewizji TVN. Jako organizatorka „Otwórz Oczy” odpowiedzialna za PR 
zosta³a w październiku 2006 roku wybrana przez trójmiejskich dzienni-
karzy „Gazety Wyborczej” na „Cz³owieka Miesi¹ca”.

Podczas przygotowañ do marszu rzecznik prasowa Uniwer-

sytetu Gdañskiego (UG) wys³a³a do mediów komunikat pra-

sowy (25 października 2006), w którym zamieści³a informacjê, 
¿e marsz protestu przeciw agresji i obojêtności zorganizowa³ 
Samorz¹d Studencki Wydzia³u Zarz¹dzania. Informowa³a w 
nim tak¿e, ¿e w pochodzie wezm¹ udzia³ przedstawiciele 
w³adz Uniwersytetu Gdañskiego – prorektorzy oraz dziekani 
Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomicznego oraz ¿e tego samego 
dnia odbêdzie siê konferencja zwo³ana przez prezydenta 
Sopotu w zwi¹zku z zamordowaniem studenta UG, w której 
weźmie udzia³ rektor Uniwersytetu Gdañskiego.
Z perspektywy czasu mo¿na oceniæ, ¿e informacja wprowa-

dzi³a szum medialny, tym bardziej ¿e nawet ci studenci-orga-

nizatorzy, którzy faktycznie studiowali na UG (nie wszyscy!) 

nigdy nie byli cz³onkami parlamentu uczelni. Rzecznik nie spro-

stowa³a komunikatu, t³umacz¹c, ¿e w świetle prawa ka¿dy stu-

dent uniwersytetu jest cz³onkiem jego samorz¹du, a co za tym 
idzie, inicjatywy ucz¹cych siê s¹ inicjatywami uczelni.
Organizatorzy zostali zasypani pytaniami od zdezoriento-

wanych dziennikarzy. Na bie¿¹co t³umaczono wiêc, ¿e treśæ 
komunikatu nie by³a akceptowana ani konsultowana z orga-

nizatorami pochodu. W rezultacie tylko jeden portal (www.
wiadomosci24.pl) opublikowa³ informacjê niezgodn¹ z orygi-
nalnym komunikatem studentów, wskazuj¹c na studentów i 
w³adze uniwersyteckie jako na organizatorów wydarzenia. 
W odniesieniu do pozosta³ych mediów powstrzymano szum 
informacyjny.


