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Pamiêta ksi¹dz swój pierwszy kon-

takt z mediami?

By³o to kilka dobrych lat temu. Przy-

sz³a do mnie ekipa TVP3 i mówi: „Ma 
ksi¹dz 30 sekund. Proszê powiedzieæ 
o tym i o tym, i o tym, i o….”. By³em 
zszokowany, ¿e w tak krótkim cza-

sie mam opowiedzieæ tyle wa¿nych 
rzeczy. Później nauczy³em siê i kiedy 
przyszed³ moment, ¿e mia³em mówiæ 
na dany temat d³u¿ej, to mia³em z tym 
problem.
Jak mo¿na podsumowaæ dzia³ania 

komunikacyjne Caritas w Polsce?

Jest du¿a otwartośæ na wspó³pracê z 
mediami, rzadziej siê jednak zdarza 
inicjowanie tych kontaktów ze strony 
Caritas. Nad tym trzeba popracowaæ.
Dlaczego Caritas gnieźnieñska 

organizuje cykliczne spotkania dla 

swoich partnerów biznesowych?

Sama idea zrodzi³a siê z moich pierw-

szych kontaktów z agencjami PR. 
Oczy otworzy³o mi pytanie: „Dostaje 
ksi¹dz 100 tys. z³., co ksi¹dz mo¿e 
nam w zamian zaoferowaæ?” Us³ysza-

³em, ¿e muszê zacz¹æ myśleæ, co my 
jako organizacja pozarz¹dowa mo¿emy 
wnieśæ jako wartośæ dodan¹ dla firmy, 
a nie tylko czekaæ na to, co mo¿emy 
otrzymaæ.
W ten sposób zrodzi³ siê pomys³ orga-

nizowania spotkañ osób zarz¹dzaj¹cych 
firmami, na których bêdziemy rozma-

wiaæ o etyce w zarz¹dzaniu. Później 
zajêliśmy siê równie¿ tematem spo-

³ecznej odpowiedzialności w biznesie.
Jaki skutek przynosz¹ wam dzia³a-

nia komunikacyjne?

Jesteśmy jeszcze mocniejszym part-

nerem do realizacji wszelkich zadañ. I 
mam nadziejê, ¿e nie bêd¹ siê powta-

rza³y sytuacje, jak ta podczas rozmów 
z WOŚP, kiedy us³ysza³em: „wy siê zaj-
mujcie rozdawaniem chleba i odzie¿y, a 
my prawdziw¹ medycyn¹”. Ci¹gle ma³o 
znane s¹ nasze dzia³ania prowadzone 

systematycznie, na przyk³ad placówki 
dla samotnych matek czy dla osób 
niepe³nosprawnych.
Jakie s¹ źród³a postrzegania 

Caritas?

Z jednej strony jest to wizerunek orga-

nizacji kreślony przez media, zw³asz-

cza ogólnopolskie, w których Caritas 
to du¿a organizacja dzia³aj¹ca na rzecz 
poszczególnych ludzi bêd¹cych w trud-

nej sytuacji. Drugie źród³o postrzega-

nia to Caritas parafialna, czyli grupa 
przewa¿nie starszych osób, bardzo 
zaanga¿owanych, która zbiera odzie¿, 
¿ywnośæ dla ludzi najbardziej potrze-

buj¹cych w danej parafii.
Wasze plany komunikacyjne na 

przysz³ośæ?

Chcielibyśmy rozpocz¹æ kampaniê 
spo³eczn¹ na rzecz wolontariatu w 
ró¿nych kategoriach wiekowych. Prag-

niemy te¿ upowszechniaæ nasz¹ obec-

nośæ poprzez wydawnictwa i now¹ 
stron¹ internetow¹.
Konferencje prasowe nadal bêd¹ 

organizowane poza terenem 

parafii?

Oczywiście. Poza terenem parafii, a 
nawet naszego biura. Zauwa¿y³em, ¿e 
to dobre rozwi¹zanie po tym, jak w 
£odzi na dachu wie¿owca zosta³a zor-

ganizowana konferencja prasowa na 
temat bezpieczeñstwa. Ostatnio mie-

liśmy konferencjê na temat problemu 
bezdomności w sto³ówce dla bezdom-

nych, a dwa lata temu, przy okazji zlotu 
m³odzie¿y mniejszości narodowych i 
etnicznych na terenie, gdzie kilkadzie-

si¹t lat temu by³ niemiecki cmentarz 
protestancki.
Dlaczego organizacje pozarz¹-

dowe w Polsce nie s¹ tak aktywne, 

jak te za granic¹?

Problem polega na tym, ¿e ogól-
nie trudno jest zaktywizowaæ ludzi. 
Du¿e znaczenie odgrywa te¿ struk-

tura NGO’s w Polsce. Coraz wiêcej 

powstaje organizacji bardzo ma³ych, 
stworzonych do rozwi¹zywania kon-

kretnych, lokalnych problemów. Jeśli 
wiêc pojawia siê jakiś temat zapalny, 
czy choæby nowe prawo zwi¹zane 
z organizacjami pozarz¹dowymi, to 
ma³o która z nich jest zainteresowana 
dzia³aniem.
Jak zdaniem ksiêdza Kośció³ 

postrzega PR?

PR wci¹¿ jeszcze kojarzony jest naj-
czêściej z blichtrem, a nie narzêdziem 
s³u¿¹cym budowaniu wizerunku. Koś-

ció³ powinien dostrzegaæ, ¿e pewne 
regu³y, które obowi¹zuj¹ choæby w 
przekazie komunikacyjnym tzw. świe-

ckim obowi¹zuj¹ równie¿ w Kościele. 
Bardzo wa¿ne jest prze³amanie oporu 
Kościo³a do PR, ale powoli jest z tym 
coraz lepiej.
Równie¿ do komunikowania w 

czasie kryzysu.

Myślê, ¿e w Kościele ogólnie mamy 
problem z dobrym, przemyślanym PR 
kryzysowym. Jest zjawisko niemówie-

nia o pewnych sprawach albo ocze-

kiwania, ¿e media bêd¹ mówi³y tylko 
dobrze. Kiedy zaistnieje sytuacja kry-

zysowa, w mediach widzi siê wroga, 
który chce zrobiæ Kościo³owi na z³ośæ, 
a nie partnera, z którym mo¿na roz-

wi¹zaæ problem.
Meritum komunikowania w sytua-

cjach kryzysowych polega na jasnym 
przekazie, ¿e pewne problemy s¹ roz-

wi¹zywane. Nawet jeśli taka sytuacja 
zaistnia³a, trzeba informowaæ szybko 
i odwa¿nie, jakie dzia³ania zosta³y ju¿ 
podjête i co uda³o siê wyjaśniæ. Na 
przyk³ad by³y osoby, które podszywa³y 
siê pod Caritas, zbiera³y pieni¹dze po 
domach. Kiedy dowiedzieliśmy siê o 
tym, pierwsi wyszliśmy do mediów z 
informacj¹ o podjêtych dzia³aniach.

Rozmawiała Kinga Podraza 

Przełamywanie oporu
Poleca marketing szeptany. Śmieje siê, ¿e pracownicy boj¹ siê, 
jak wraca z wyjazdów, bo zaraz wprowadza zaobserwowane 
rozwi¹zania w ¿ycie. Ksi¹dz Jacek Dziel, dyrektor gnieźnieñskiej 
Caritas, opowiada o swoim podejściu do komunikowania w 
czasach kryzysu i o tym, dlaczego dba, by jego organizacja 
systematycznie budowa³a swój wizerunek w otoczeniu lokalnym.
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