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PRZEDMOWA

Wydawać by się mogło, że nie ma nic bardziej oczywistego niż samo-
rządowe public relations. Tak właśnie myślałem, gdy przed kilkunastu 
laty pierwszy raz wkraczałem do budynku urzędu miasta, by „budować 
wizerunek prezydenta”. Dziś jestem daleki od tamtych oczywistości. 
Te kilkanaście lat nauczyło mnie przede wszystkim pokory. Ponieważ 
nauczyło mnie także czegoś jeszcze, chciałbym przedstawić wnioski 
z wszystkich tych doświadczeń. Urzędowe doświadczenia zostały po-
głębione badaniami, rozprawami i warsztatami, które mogłem prowa-
dzić jako pracownik akademicki, uczestnik programów pomocowych, 
mających wzmocnić polski samorząd, i wreszcie doradca zatrudniany do 
rozwiązania konkretnych samorządowych problemów. Mam nadzieję, 
że taki splot dróg życiowych pozwolił przygotować książkę, która po-
może zrozumieć praktykę, szukając w teorii praktycznych podpowiedzi, 
nie zaś tematów do abstrakcyjnych rozważań.

Znaczna część tej książki to rozwinięcie artykułów cyklu „Słuchaj 
i mów”, które ukazywały się w  latach 1999–2000 na łamach ogólno-
polskiego samorządowego czasopisma „Nasz Powiat”. Pozytywne syg-
nały, które otrzymywałem w  tym czasie od czytelników – członków 
zarządów oraz rzeczników prasowych w samorządach różnych szczebli 
– przekonały mnie, że właśnie taki opis problemów public relations jest 
tym, czego im potrzeba.

W możliwie najbardziej obrazowym przedstawianiu opisywanych tu 
problemów mają pomóc liczne opisy przypadków i anegdoty. W prze-
ważającej części usłyszałem je od uczestników warsztatów i  współ-
pracowników w trakcie praktyki, w kuluarach ofi cjalnych uroczystości 
i wagonach restauracyjnych. Z przykrością muszę stwierdzić, że nie je-
stem w stanie zidentyfi kować dziś autorów większości z nich. Niemniej 
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jestem im wdzięczny i mam nadzieję, że wybaczą mi upowszechnienie 
tych historii. Szczególnie chciałbym jednak podziękować jednej gru-
pie – ofi cerom Państwowej Straży Pożarnej, z którymi miałem okazję 
spotykać się na serii szkoleń poświęconych kontaktom z mediami. Ich 
barwne opowieści dostarczyły mi licznych przykładów niebanalnych 
problemów komunikacyjnych.

Chciałbym, by ten podręcznik został oceniony jako przystępny jak 
na pozycję naukową. Jeśli jednak gdzieś w  tym względzie popadłem 
w przesadę, to tylko po to, by ta książka o komunikowaniu sama była 
komunikatywną. Ponieważ w dużej części jest to zapis wykładów, któ-
rych musieli wysłuchać studenci dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej, im należą się szczególne podziękowania za inspiracje oraz bezpo-
średnią weryfi kację tego, co jest interesujące, a co trywialne lub mniej 
istotne.

Na początku wykładów i szkoleń zdarza mi się zadawać słuchaczom 
pytanie: „Jak państwo sądzą, czy będę tu państwa uczył manipulacji?”. 
Osoby, które pierwsze przełamują zakłopotanie, mówią zwykle niepew-
nie: „Myślimy, że tak”. Odpowiadam wtedy, że muszę zawieść te nadzie-
je. Najpierw jednak winien im jestem wyjaśnienie. Od takiego właśnie 
wyjaśnienia rozpocznie się ten podręcznik.

Jarosław Flis



ZAŁOŻENIA

To nie będzie podręcznik manipulowania. Termin „manipulacja” jest 
często rozumiany bardzo szeroko, jako synonim wpływu (patrz: Miku-
łowski-Pomorski, Nęcki, 1983; Nęcki, 1992; Tokarz, 2006). Mając na 
względzie jego pejoratywną konotację, należy uściślić przypisywane mu 
znaczenie. Manipulacją warto nazywać taki rodzaj wpływu, w którym 
nadawca, kontrolując przekazywane informacje, oceny i  sugestie oraz 
okoliczności, w których komunikowanie następuje, chce doprowadzić 
do podjęcia przez odbiorcę specyfi cznej decyzji. Takiej, której odbiorca 
by żałował i którą by cofnął, gdyby otrzymał pełny obraz sytuacji. Nato-
miast innym rodzajem troski o efekt komunikowania jest unikanie zra-
żania, czy też mówiąc krócej: „niezrażanie”. O niezrażaniu możemy mó-
wić wtedy, gdy nadawca, kontrolując przekaz, chce doprowadzić do tego, 
by odbiorca nie podjął takiej decyzji, której by żałował i którą by cofnął, 
gdyby otrzymał pełny obraz sytuacji. Słowo „zrazić” tym się różni od na 
przykład „odstręczać”, że ma w sobie właśnie tę nutkę żalu – „Gdyby 
sprawy potoczyły się inaczej, może bym tego tak surowo nie ocenił, ale 
teraz jest już za późno...”. Jeśli więc przed pierwszą randką 99% osob-
ników płci obojga myje głowę, zaś dwa tygodnie później już znacznie 
mniej, to właśnie dlatego, że po dwutygodniowej znajomości można 
partnerowi wybaczyć jednorazowe pogorszenie wyglądu. Na pierwszej 
randce takie zaniedbanie mogłoby drugą stronę zrazić, odbierając szan-
sę na kolejne spotkania. Czym innym jest jednak, jeśli mężczyzna przed 
pierwszym rendez-vous zdejmie obrączkę, by ukryć „drobny” fakt, że jest 
żonaty. To już na pewno jest manipulacja. Niniejszy podręcznik przed-
stawia problemy komunikowania z  punktu widzenia niezrażania, nie 
zaś manipulacji. Ktoś może oczywiście wykorzystać niektóre podawane 
tu podpowiedzi do tego drugiego celu. Nic na to nie można poradzić. 
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Tak samo jak na to, że można kogoś zamordować kuchennym nożem, 
choć jest on przeznaczony do czegoś innego.

Metodą, która będzie stosowana w poszukiwaniach podpowiedzi dla 
samorządowych piarowców, jest zatem w pierwszej kolejności poszuki-
wanie częstych błędów. Błędów takich, które nie są wynikiem po prostu 
głupoty lub dekoncentracji. Przed takimi nic nie uchroni. Znacznie bar-
dziej godne uwagi są nieporozumienia, które wynikają z sytuacji spo-
łecznej lub psychicznej stron. To w ich poszukiwaniu pomagają modele 
wypracowane przez naukę o komunikowaniu (patrz: Goban-Klas, 1999; 
Dobek-Ostrowska 1999; Dobek-Ostrowska, Wiszniowski, 2001). Same 
takie modele nie będą tu omawiane, lecz wyczulony czytelnik na pewno 
odnajdzie wśród wskazywanych błędów skutki oddziaływania poszcze-
gólnych elementów systemu komunikowania społecznego. Szum zabu-
rzający przekaz to przecież także szelest opakowań od cukierków, który-
mi niebacznie poczęstowano dziennikarzy na konferencji prasowej.

Najczęściej stosowane procedury komunikowania będą tu omawiane 
tak, jak przepisy kulinarne – krok po kroku. Na każdym etapie moż-
na popełnić typową omyłkę lub stanąć przed niebanalnym dylematem. 
Wiele działań przygotowawczych zostaje w  pośpiechu pominiętych, 
gdyż w danej chwili wydają się mniej ważne, zaś potem jest już za póź-
no, by do nich wracać. 

Drugim stosowanym podejściem jest przedstawianie menu – listy 
możliwości, które są do wykorzystania w danej sytuacji. Gdy przed wie-
lu laty w miastach powiatowych Małopolski autor prowadził badania, 
poświęcone lokalnym inicjatywom, rozmówcy najczęściej zaczynali swe 
opowieści stwierdzeniem: „U nas to tak, jak wszędzie...”. Dopiero potem 
okazywało się, że w każdym mieście była choć jedna niepowtarzalna, 
nowatorska inicjatywa (Flis, 1999). W każdym też brakowało czegoś, co 
w większości pozostałych miast uznawano za oczywiste. Stąd też bierze 
się nadzieja, że przedstawiane listy możliwości będą inspirujące, nawet 
jeśli każdemu część propozycji wyda się znajoma. 

Podręcznik jest podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy 
problemów strategii, czyli planowania przedsięwzięć w dziedzinie ko-
munikowania w  najszerszym możliwym wymiarze. Druga część jest 
poświęcona taktyce – przeglądowi najczęściej stosowanych sposobów 
komunikowania. W trzeciej części opisano coś, co jest pomiędzy stra-
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tegią, czyli sztuką wygrywania wojen, a  taktyką – umiejętnością pro-
wadzenia ataku bądź obrony. Tym czymś w dziedzinie sztuki wojennej 
jest sztuka operacyjna – wygrywanie bitew. W komunikowaniu takimi 
bitwami są większe, złożone problemy. Problemy, których rozwiązanie 
nie przesądza jeszcze o ostatecznym sukcesie, ale których zaniedbanie 
może prowadzić do klęski. W  tej części zostaną opisane trzy zagad-
nienia spinające problemy strategiczne z taktycznymi: pola komuniko-
wania, sytuacje kryzysowe oraz role rzecznika prasowego. Pod hasłem 
„pola komunikowania” kryje się przegląd najważniejszych spraw, któ-
rych dotyczą działania informacyjne władz. To zagadnienie najściślej 
wiąże się z „samorządowym” charakterem tego podręcznika. Problemy 
strategii i taktyki są oczywiście także opisane z punktu widzenia władz 
lokalnych i regionalnych. Większość przykładów i przestróg w obu tych 
częściach jest zaczerpnięta z życia publicznych instytucji, tym niemniej 
identyczne błędy powtarzane są często przez przedsiębiorstwa i orga-
nizacje pozarządowe. Stąd też wiedza i  umiejętności zdobyte dzięki 
temu podręcznikowi przydadzą się czytelnikom także w razie zmiany 
dróg życiowych. Z takiego punktu widzenia istotną różnicą będzie to, 
że w podręczniku tym nie ma rozważań na temat relacji „piaru” z mar-
ketingiem, reklamą czy tożsamością przedsiębiorstwa. Zainteresowa-
ni znajdą takie rozważania w  każdym z  ogólnych podręczników PR 
(np. Wilcox, Ault, Agee, 1995; Wojcik, 1997; Goban-Klas, 1997; Roz-
wadowska 2002; Cenker 2002; Furman 2002; Szymańska, 2004).

Na koniec wreszcie warto uprzedzić – nie ma w tym podręczniku 
żadnej sekretnej wiedzy. Przyjętym ideałem nie jest Józef Kossecki, 
autor książki o  jakże znamiennym tytule – Tajniki sterowania ludźmi 
(1984). Na szczęście, w komunikowaniu nie ma żadnych złowieszczych 
tajników. Zaś od przekazywania wiedzy w duchu: „patrzcie, jaki jestem 
mądry”, lepsze jest podejście: „patrzcie, jakie to proste”.





CZĘŚĆ I
STRATEGIA





1. KROKI 
BUDOWANIA 

STRATEGII

Trudno sobie wyobrazić inżyniera budującego most bez planów i chi-
rurga zaczynającego operację bez diagnozy. Zupełnie inaczej jest z ko-
munikacją społeczną. Tu najczęściej króluje zasada „jakoś to będzie”. 
Specyfi ką działań komunikacyjnych jest to, że można je prowadzić cał-
kowicie intuicyjnie. Ponieważ komunikowanie jest powszechne i „każdy 
się komunikuje”, każdy ma też jakieś swoje wyobrażenia na temat tego, 
jak to się robi. Stąd też pokusa działania bez planów, w przekonaniu 
o oczywistości koniecznych kroków. 

1.1. Myślenie życzeniowe

Pas terenu przeznaczony pod Trasę Bagrową był zarezerwowany w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego Krakowa od 20 lat. Jednak, gdy 
prasa podała wiadomość, że zarząd miasta zaplanował w budżecie na 
kolejny rok środki na rozpoczęcie robót, wybuchł gwałtowny protest. 
Na spotkaniu z  mieszkańcami okolicznych domów wyjaśniano: plan 
zagospodarowania był wystawiany do wglądu dla wszystkich chętnych. 
„Panie – odpowiadali mieszkańcy – kto o tym słyszał? Kogo to obcho-
dziło? Kto wiedział, co to dla nas znaczy?” Byli jednak tacy, którzy o pla-
nowanej drodze wiedzieli. „Ale my myśleliśmy, że to będzie tak, jak 
zawsze – jest plan, ale nic z tego nie wynika”. I co z tego, że formalnie 
wszystko jest w porządku – czy to z obawy o utratę głosów, czy przez 
przedłużającą się procedurę odwoławczą, wiele inwestycji jest opóź-
nianych lub wstrzymywanych. Choć wydaje się, że zostały wypełnione 
wymagane warunki – ludzie dostali zawiadomienia, plany wystawiono 
w urzędowym korytarzu. 
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Problem w  tym, że samo podjęcie działań informacyjnych bynaj-
mniej nie oznacza, że odniosły one pożądany skutek. To, co powiedzia-
ne, nie musi zostać usłyszane. To, co usłyszane, nie musi zostać zrozu-
miane. To, co zrozumiane, nie musi zostać zaakceptowane. Jeśli chcemy 
mieszkańców o czymś powiadomić, informacja musi do nich dotrzeć, 
musi ich zainteresować oraz muszą ją oni właściwie zrozumieć. Dopiero 
wtedy jest szansa, że nasza informacja trafi  do ich przekonania. Jeśli zaś 
pojawiają się jakieś nieporozumienia, to trzeba koniecznie przyjąć do 
wiadomości: „Jeżeli ktoś nas nie rozumie, to jest to nasza wina”. Obra-
żanie się na słuchacza, że nie pojmuje, o co nam chodzi, nie prowadzi 
do niczego poza frustracją. 

O zasadzie tej zapomina się szczególnie łatwo wtedy, gdy w wyniku 
nieporozumienia straty ponosi także odbiorca. Tyle że nawet jeśli ktoś 
faktycznie ma problem z tym, że nas nie rozumie, to nie oznacza, że my 
nie mamy z  tego powodu problemu. Nawet jeśli jego straty są więk-
sze. Komunikowanie nie jest grą o sumie „0” – straty mogą ponieść tu 
obie strony. Wiele osób postrzega jednak relacje międzyludzkie właśnie 
w kategoriach takiej gry. Spodziewają się wtedy, że groźba strat drugiej 
strony skłoni ją do „racjonalnego spojrzenia na problem”. 

Drugim skrótem myślowym, skłaniającym do pomijania etapu plano-
wania strategii, jest przekonanie: „Każdy rozsądny to zrozumie”. Wielu 
osobom wydaje się, że te argumenty, które przekonały ich samych, są także 
przekonujące dla innych. Jest tu pewien paradoks – w pułapkę tę wpadają 
osoby, które traktują innych jak równych i podobnych sobie. Osoby, które 
patrzą na innych z góry są na to niebezpieczeństwo bardziej uodpornione. 
Tyle tylko, że im z kolei grozi popadnięcie w pychę – jak Jackowi Kur-
skiemu z jego pamiętnym: „To ściema, ale ciemny lud to kupi”. Pycha zaś 
nie jest najlepszym doradcą. Osłabia samokrytycyzm. 

Trzecią psychologiczną przeszkodą jest to, że ludzie z reguły prze-
szacowują prawdopodobieństwo zdarzeń korzystnych dla siebie (Cza-
piński, 2005). Myśl o  tym, że może się nie udać, jest odpychana jako 
nieprzyjemna. Wszystko to, co potwierdza korzystne dla nas scenariu-
sze, jest przyjmowane do wiadomości. Wszystko to, co mogłoby budzić 
wątpliwości – jest odrzucane jako niewiarygodne. 

Te trzy mechanizmy popychają ku myśleniu życzeniowemu – braniu 
własnych nadziei za rzeczywistość. Inna rzecz, że sceptycyzm nie jest 
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silną motywacją do działania. Nadmiar wątpliwości może zniechęcić do 
jakiejkolwiek aktywności. Znalezienie równowagi nie jest tu łatwe. Nie 
ma prostej recepty na to, jak wyjść z tego dylematu. 

1.2. EFEKT BUMERANGOWY

Przekonanie, że komunikowanie jest rzeczą łatwą albo wręcz oczywistą, 
kontrastuje z drugą bardzo ważną cechą tej działalności ludzkiej. Jeśli 
ktoś produkuje młotki, to młotek może mu się nie udać – na przykład 
obuch może spadać z trzonka. Nie bardzo jednak można sobie wyob-
razić, by wskutek błędów powstał jakiś antymłotek, zaprzeczenie tego, 
co chciało się zrobić. Tymczasem na skutek źle pomyślanych działań 
komunikacyjnych można uzyskać rezultat zupełnie odwrotny do zamie-
rzonego – tak zwany efekt bumerangowy. 

Przykładem może tu być stały problem straży pożarnej. Wiosną, 
gdy dziennikarz lokalnej rozgłośni, jadąc do pracy, zobaczy słupy dymu 
z wypalanych łąk, po dojechaniu do redakcji natychmiast łapie za tele-
fon i dzwoni do strażaków z zaproszeniem, by na antenie opowiedzieć 
o szkodliwości tego procederu. A w komendzie straży mówią: „Rzecznik 
jedzie do radia – będziemy wyjeżdżać do traw”. Bowiem każdy medial-
ny apel, by nie wypalać traw, zwiększa liczbę takich podpaleń. Podob-
nie każdy medialny apel, by nie zgłaszać do straży pożarnej fałszywych 
alarmów zwiększa liczbę takich zgłoszeń. Dlaczego tak się dzieje – ten 
problem będzie tu jeszcze wracał. 

Na pewno jest wiele kontrowersji wokół tego, jak naprawdę oddzia-
łuje komunikowanie, w szczególności zaś komunikowanie masowe, na 
zachowania odbiorcy (Goban-Klas, 1999; Kozłowska, 2006). Na tym 
poziomie ogólności warto na pewno wspomnieć o tym, że na przykład 
badania nad wpływem środków masowego przekazu pokazały, iż odbior-
cy mediów dzielą się na trzy grupy. Pierwsza odbiera przekaz medialny 
wprost: „Jeśli media mówią, że jest A, to znaczy, że jest A”. Druga po-
strzega media jako element wrogiego jej systemu i odbiera wszystko na 
wspak: „Jeśli media mówią, że jest A, to znaczy, że jest B”. Z kolei trzecia 
grupa jest przekonana, że prawda nigdy nie jest tak jednoznaczna, jak to 
pokazują media i zawsze stara się wypośrodkować: „Jeśli media mówią, 
że jest A, to na pewno nie jest ani A, ani B, ale powiedzmy Ą”. Łatwo się 
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domyśleć, że docieranie do każdej z tych grup wymaga zupełnie innego 
podejścia.

1.3. NIEADEKWATNE WZORCE

Kolejnym problemem, który rodzi się z braku systematycznej refl eksji nad 
podejmowanymi działaniami komunikacyjnymi, jest kopiowanie nieade-
kwatnych wzorców z otoczenia. Najbardziej modelowym przykładem jest 
tutaj „złudzenie konsumpcyjne”. Rynek dóbr szybkozbywalnych (FMCG 
– Fast Moving Consumer Goods) jest elementem współczesnego społe-
czeństwa, którego wpływ na komunikowanie jest trudny do przecenienia. 
Towary, takie jak używki, przekąski czy proszki do prania, mają tę cechę, 
że są kupowane w każdym gospodarstwie domowym we względnie sta-
łych ilościach. Zaspokajają one zastane, stałe potrzeby. Konkurencja do-
prowadziła przy tym do takiego ujednolicenia oferowanych produktów, 
że stają się one nierozróżnialne bez opakowania. Decyzja o zakupie ta-
kiej czy innej marki proszku nie jest decyzją życiową i jest podejmowana 
przez konsumentów bez głębszej refl eksji czy kalkulacji. Jak się okazało, 
w takich warunkach kluczowym kryterium wyboru jest prosta znajomość 
marki, czyli w praktyce jej widoczność publiczna ( Jones, 2004). 

Choć indywidualne zakupy na rynku FMCG nie są transakcjami 
o wielkiej wartości, to jednak ich powszechność i codzienność czyni je 
rynkiem o olbrzymiej skali. Ponieważ pozycja na nim jest bardzo zależ-
na od nakładów na komunikowanie, w rezultacie budżety na ten cel są 
tu nieporównywalnie większe niż gdziekolwiek indziej. Pieniądze te są 
przeznaczane przede wszystkim na zakup reklam. Nie ma w praktyce 
szans, by informacja o wadach i zaletach poszczególnych proszków do 
prania przebiła się do jakiegoś bezpłatnego kanału komunikacyjnego 
– na przykład serwisów informacyjnych bądź publicystyki. Nie ma ta-
kiej potrzeby ani takiej możliwości, by konsument wgłębiał się w to, czy 
lepszy jest „niepowtarzalny system TAED”, czy może jednak „niebieskie 
granulki podnoszące jakość prania”. W rezultacie każdy, włączając w to 
osoby planujące działania informacyjne, jest nieustannie zasypywany 
przekazami, których celem jest wyłącznie przyciągnięcie jego uwagi do 
produktów zaspokajających zastane potrzeby. Stąd już bardzo blisko 
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do powstania przekonania, że różnorodne problemy ludzkości dało-
by się rozwiązać, angażując sieciową agencję reklamową, której copy-
writerzy wymyślą odpowiednie billboardy i  reklamowe spoty. Czy to 
przemoc w rodzinie, czy pedofi lia, czy niebezpieczna jazda samocho-
dem, na wszystko może poradzić ten sam schemat działania – „pod-
niesienie świadomości marki”. Aż dziw bierze, że kolejne rządy zadają 
sobie tyle trudu, wymyślając programy osłonowe i negocjując z prote-
stującymi górnikami. Wystarczyłoby przecież przygotowanie dobrego 
spotu i  górnicy sami porzuciliby mroczne i  niebezpieczne kopalnie. 
Żarty żartami, ale niestety (na szczęście?) nie ze wszystkimi sprawami 
rzecz się ma tak, jak z proszkami do prania.

Wracając do wypalania traw, można przypuszczać, że za efekt bu-
merangowy jest odpowiedzialne właśnie takie zjawisko. Medialny apel 
spotyka się z  zastaną potrzebą – troską o  żyzność gleby (u starszych 
rolników) lub potrzebą wiosennej rozrywki (u ich 10-letnich wnuków). 
W brzęczącym w tle radiu słyszą: „Ble-ble-ble palenie traw ble-ble-ble”. 
„O rety!” – stukają się w głowę – „No zupełnie bym zapomniał, że tra-
wy trzeba wypalić!” – myśli dziadek, zaś jego wnuk: „Ale fajna zabawa 
by mnie ominęła!”. Chwytają za zapałki i idą zrobić to, co już wcześniej 
uznawali za ważne lub pociągające. Medialny apel tylko im zapropono-
wał, w jaki sposób.

* * *

Choć w literaturze można znaleźć wiele schematów, mających pomóc 
w budowaniu strategii (na przykład: Wojcik, 1997; Goban-Klas, 1997; 
Rozwadowska, 2002), tu zostanie przytoczony tylko jeden. Składa się 
na niego sześć kroków, które zostaną omówione w kolejnych rozdzia-
łach. Te kroki to: określenie celu, określenie odbiorców, zrozumienie od-
biorców, opracowanie przekazu, określenie ram działania i wybór form 
przekazu. Sama ta kolejność jest bardzo ważna. Pomijanie planowania 
strategii oznacza zwykle lekceważenie kroków wcześniejszych i prze-
chodzenie od razu do dalszych. Najczęstsze zaś jest rozpoczynanie od 
ostatniego z tych kroków – wyboru narzędzi, które mają być zastosowa-
ne. I tu właśnie czekają koleiny wyżłobione przez główny nurt współ-
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czesnego rynku informacji, norm i przyzwyczajeń własnego środowiska 
czy wreszcie osobiste preferencje co do poszczególnych form przekazu. 
Dlatego, choć niecierpliwość podpowiada inaczej, warto sobie zosta-
wić myślenie o zastosowanych narzędziach na sam koniec. Gdy już bę-
dziemy absolutnie pewni, o co nam chodzi, co chcemy zakomunikować 
i komu oraz ile na to wszystko mamy sił i środków.



2. CELE 
I ODBIORCY 

KOMUNIKOWANIA

Wielu wydaje się, że cel i  odbiorcy działania wynikają jednoznacznie 
z samej sytuacji. Przekonać mieszkańców ustronnego przysiółka, że le-
piej jest, by ich dzieci jeździły autobusem do lepszej szkoły, niż uczyły 
się w łączonych klasach na miejscu – czy wszystko jest już jasne? Chy-
ba jednak niezupełnie. Czy chodzi nam o to, by pomysł się spodobał, 
czy tylko o to, by nikt nie protestował? Kogo mamy na myśli, mówiąc 
„mieszkańcy”– rodziców, którzy mają dzieci w szkole, dorosłych, którzy 
nie są związani bezpośrednio, czy także dzieci? Czy nasz cel dotyczy 
wszystkich jednakowo? Ten prosty zamiar rozkłada się na wiele szcze-
gółowych celów w  stosunku do konkretnych grup. Rodziców trzeba 
przekonać, że ich dzieci będą mieć po lepszej szkole większe szanse 
na dalszą edukację i kiedyś – lepszą pracę. Także o tym, że dojazdy nie 
będą kłopotliwe i niebezpieczne. Pozostałych dorosłych warto wciągnąć 
w debatę: jak zrekompensować utratę prestiżu ich miejscowości wyni-
kającą z zamknięcia szkoły? Te sprawy nie obchodzą natomiast zupełnie 
dzieci. Trudno jednak uwierzyć, że ich zdanie nie będzie mieć na rodzi-
ców żadnego wpływu. Z punktu widzenia dziesięciolatka zasadniczym 
problemem jest to, czy w nowej szkole będzie fajnie, czy nie będzie tam 
obco, czy będzie gdzie pograć w piłkę. Potrzeba rozpisania zamiaru na 
szczegółowe cele i grupy odbiorców stawia nas w obliczu kilku pułapek 
i dylematów (Wojcik, 1997).

2.1. Łapczywość perswazyjna

W tym, co ludzie sobie nawzajem komunikują, można wyróżnić trzy 
podstawowe cele: dostarczenie informacji, zmianę opinii i  podjęcie 
(ewentualnie zmianę) działania (Nęcki, 1992). Cele te są ze sobą bardzo 
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ściśle związane – układają się w  prostą hierarchię. Do zmiany opinii 
najczęściej jest potrzebne dostarczenie informacji. Do podjęcia działa-
nia z zasady jest potrzebna zmiana opinii. Bardzo częstym błędem jest 
próba załatwienia wszystkich tych rzeczy naraz. Dlaczego jest to błąd? 
Wydaje się przecież naturalne – przedstawiam komuś fakt, z którego 
wynika jednoznacznie, że powinien zmienić on swoją opinię i, w konse-
kwencji, podjąć określone działanie. Nie jest to takie proste. O tym, czy 
jakiś komunikat nas przekona, decyduje w olbrzymim stopniu wiary-
godność nadawcy. Na wiarygodność tę składa się jednak nie tylko prze-
konanie o kompetencjach informatora. Kluczowe znaczenie ma także 
to, jakie ma on intencje (Mikułowski-Pomorski, Nęcki, 1983). Ten dru-
gi aspekt ma tak duże znaczenie, że osobę kompetentną, ale o podejrza-
nych intencjach, darzymy mniejszym zaufaniem niż szczerego nieuka. 
Jaki to ma jednak związek ze sprawą? 

Otóż, jeśli dostarczamy informacji, które w  naszym mniemaniu 
zmuszą kogoś do zmiany opinii i podjęcia konkretnego działania, może 
nas spotkać zawód. Odbiorca może po prostu „nie przyjąć do wiado-
mości” naszych informacji. Dlaczego? Bo nie są one obiektywne, tylko 
służą wpływaniu na jego opinię i nakłonieniu do działań, które my, jako 
nadawcy, uważamy za korzystne. Sama chęć zmiany czyjegoś zachowa-
nia na takie, które jest przez nas pożądane (czyli zgodne z naszym inte-
resem), może powodować utratę wiarygodności jako źródła informacji. 
Natychmiast pojawia się wątpliwość: czy to jest prawda? Dzieje się tak 
szczególnie w sytuacjach kontrowersyjnych, gdy ludzie mają powody są-
dzić, że coś zagraża ich interesom. Jak zauważają Mikułowski-Pomor-
ski i Nęcki: „materiał z pieczątką »ściśle tajne« budzi znacznie większe 
zaufanie niż ten sam materiał, ale bez podpisu” (1983). Można to in-
terpretować tak, że napis „ściśle tajne” oznacza: „to nie jest informacja, 
która ma cię do czegokolwiek nakłonić – to obiektywna informacja”. 

Co zrobić, by samemu nie zniszczyć sobie wiarygodności, chcąc uzy-
skać zbyt wiele na raz? Pierwszy sposób to możliwe podkreślanie (o ile 
faktycznie ma to miejsce), że z naszego punktu widzenia działania po-
dejmowane przez odbiorcę nie są samoistną wartością, różną od inte-
resu odbiorców. Problemem, który napotyka straż pożarna w  trakcie 
powodzi, jest to, że ludzie do końca nie wierzą, że naprawdę trzeba 
się ewakuować, podejrzewając, że straż zarządza ewakuację „na zapas”, 
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by  – gdyby coś się jednak stało – mieć mniej kłopotów. W Holandii, 
kraju regularnie zagrożonym powodziami, wypracowano następującą 
procedurę zawiadamiania mieszkańców o ewakuacji: policjant rozwo-
zi mieszkańcom kartę o treści: „Ewakuacja rozpocznie się o tej i o tej 
godzinie w tym i  tym miejscu. Ewakuacja nie jest obowiązkowa. Jeśli 
nie chcą się Państwo ewakuować, prosimy na odwrocie podać adres, na 
który można wysłać zawiadomienie w razie Państwa śmierci”. Robi to 
wrażenie. Tak naprawdę oznacza bowiem: „Nam jest wszystko jedno, 
czy Państwo się ewakuują, czy nie”.

Drugą możliwość tworzy rozpisanie komunikowania na głosy. Jeśli 
odbiorca może zdobyć informacje z niezależnego źródła, poznać opi-
nię wcześniej akceptowanego autorytetu i usłyszeć sugestię działania od 
praktycznego organizatora, na pewno zmniejsza się zagrożenie podwa-
żenia wiarygodności samych informacji.

Trzecia możliwość to zachowanie odstępu pomiędzy osiąganiem 
trzech wymienionych kolejnych celów. Najpierw dostarczamy samą 
informację, bez wskazywania, co z  tego wynika. Dopiero gdy mamy 
pewność, że wszyscy przyjęli ją do wiadomości, możemy się posunąć 
dalej. Przykładem może tu być gmina wiejska, której nowo wybrany 
wójt chciał przekonać ludzi do zorganizowanej, płatnej wywózki śmieci. 
Podniósł się raban: „Za co tu płacić, przecież w gospodarstwie nic się 
nie marnuje. Śmieci na wsi nie ma!”. Z planów trzeba się było szybko 
wycofać i zmienić podejście. Najpierw ustawiono w kluczowych punk-
tach wsi kontenery – można było do nich wrzucać odpadki za darmo. 
I co się okazało – że śmieci są. Wszyscy mogli to oglądać codziennie, nie 
dało się zaprzeczyć. Wtedy dopiero można było zacząć dyskusję, jak za 
to płacić – czy po równo, z budżetu, czy każdy tyle, ile śmieci*.

2.2. Podział odbiorców

Jakie motywy przemawiają za tym, by z całego społeczeństwa wydzielić 
bardziej interesujące nas podgrupy? Pierwszy to motyw ekonomiczny. 
Nigdy nie mamy dość sił, środków i uwagi, by dotrzeć do wszystkich, 

* Na podstawie relacji uczestników warsztatów „Zdobywanie społecznej akceptacji 
dla inwestycji”, organizowanych przez Podhalański Związek Gmin w 1998 roku.
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do których chcielibyśmy. Musimy się zastanowić, gdzie szansa sukcesu 
jest największa lub też, gdzie jest największe zagrożenie klęską. To zaś 
zależy od okoliczności. Jeśli mamy przekonać do ewakuacji mieszkań-
ców wsi zagrożonej powodzią, zanim woda podejdzie pod progi, inaczej 
rzecz wygląda, gdy mamy na to trzy dni, a inaczej, gdy trzy kwadranse. 
Wiadomo, że łatwiej podejmą decyzję o ewakuacji ludzie młodzi, oba-
wiający się bardziej o swoje dzieci niż o swój majątek. Trudniej będzie 
przekonać emerytów, którzy będą woleli czekać do ostatniej chwili, by 
do ich porzuconych domów nie mogli suchą nogą dotrzeć szabrowni-
cy, żeby pozbawić ich życiowego dorobku. Gdy mamy trzy dni, lepiej 
się skoncentrować na przekonywaniu emerytów. Młodzi rodzice przez 
ten czas sami pewnie sprawdzą realność zagrożenia. Jeśli mamy trzy 
kwadranse, lepiej ich nie marnować na perswazję. Niech o możliwości 
ewakuacji dowiedzą się wszyscy jak najszybciej. Gdy ktoś będzie delibe-
rował – trudno – wróci się po niego amfi bią.

Drugim motywem podziału odbiorców jest motyw czysto komuni-
kacyjny. Nie do każdej grupy będziemy wysyłać ten sam przekaz. Nie 
chodzi przy tym o to, by mówić każdemu tylko to, co chce usłyszeć, lub 
jeszcze gorzej – różnym grupom przekazywać sprzeczne ze sobą ko-
munikaty. Po prostu – często na rzecz jednej sprawy można użyć wielu 
argumentów, ale ich dobór zależy od specyfi ki danej grupy. Wypalanie 
traw jest procederem, którym parają się dorastający chłopcy i  rolnicy 
starszego pokolenia. Dla obu tych grup standardowa argumentacja, że 
przy okazji wypalania ginie mnóstwo żab, myszy czy jaszczurek, jest 
nieporozumieniem. Stosunek części starszych rolników do sprawy moż-
na odczytać z  wystąpienia pewnego posła PSL w  trakcie debaty nad 
ustawą o  ochronie praw zwierząt: „Gospodarz może zabić inwentarz 
nawet pięścią, byleby się przy tym nie zmachał”. Z takiego punktu wi-
dzenia ginące żaby i jaszczurki nie są warte najmniejszej uwagi. Z kolei 
dla dziesięciolatka ma to związek ze sprawą o tyle, że gdyby złapał on 
żabę, to sam by ją najchętniej wrzucił do ognia, bo już taką mentalność 
mają dziesięciolatki. Argumenty o  ochronie środowiska byłyby może 
dobre dla jego starszej siostry. Mogą ją one zachęcić do wiercenia dziury 
w brzuchu ojcu i dziadkowi, by porzucili głupi, stary nawyk. W praktyce 
jednak w zwalczaniu wypalania traw znacznie skuteczniejsza okazała się 
plotka, że rolnicy, którzy wypalają swoje łąki, nie będą otrzymywać do-
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tacji z Unii Europejskiej. Czy ten argument jakoś przemawiał do dzie-
sięciolatków, wypada wątpić. Przypuszczać można jednak, że ich ojco-
wie znaleźli jakiś sposób, by im „wyperswadować” ulubioną, wiosenną 
rozrywkę.

2.3. Sytuacje komunikacyjne

W sytuacjach, w których podejmujemy działania informacyjne, możemy 
wyróżnić dwa przeciwstawne typy: „cekaem” i „snajper”. Z cekaemem 
mamy do czynienia wtedy, kiedy nasz przekaz, niczym kule z karabinu 
maszynowego, ma być rozpylany w  kierunku masowej publiczności, 
w nadziei, że trafi  do jakiegoś z góry założonego, ale niewielkiego pro-
centu. Nie jest oczekiwaniem organizatorów, by na koncert przyszło 
całe miasto, ani nie jest ambicją wyższej uczelni, by zdawali na nią wszy-
scy maturzyści z całego kraju. Niech przyjdzie bądź zdaje wystarczająca 
ich liczba. Niestety, nie wiemy dokładnie, którzy to będą, stąd też nasz 
przekaz jest rozpowszechniany z wielkim marnotrawstwem. O koncer-
cie i  uczelni dowiedzieć się musi znacznie więcej osób niż ci, którzy 
z tej wiedzy skorzystają. Tyle że do naszego klubu czy na naszą uczelnię 
można przyjść przy innej okazji bądź w przyszłym roku. Dlatego też tak 
szeroko rozpylony przekaz ma swoje dodatkowe, uboczne skutki. Próby 
możemy ponawiać, a każda kolejna z nich ma odrobinę większą szansę.

Zupełnie inaczej jest w wypadku snajpera – jeśli mamy na przykład 
przekonać mieszkańców z domów otaczających naszą przyszłą oczysz-
czalnię ścieków, by nie postrzegali jej jako zagrożenia i  nie składali 
odwołań od decyzji o  jej lokalizacji. Tu obowiązuje zasada „wszystko 
albo nic”. Jest obojętne, czy odwołanie złoży jedna osoba, czy dziesięć. 
W obu wypadkach opóźnienie inwestycji jest takie samo. Nie musimy 
jednak zawiadamiać o naszym zamiarze całego miasta. Naszych odbior-
ców możemy ustalić z wielką precyzją i skierować przekaz wyłącznie do 
nich. To podejście bardzo oszczędne. Tym większą uwagę trzeba jednak 
poświęcić przygotowaniom. Nie będziemy mieli drugiej szansy. Pierw-
sze wrażenie robi się tylko raz. Jeśli jakiś fałszywy krok podważy u od-
biorców naszą wiarygodność, zaczną odczytywać wszystko po swojemu, 
wierząc raczej w zaprzeczenie tego, co im mówimy, niż w nasze tezy.
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Cele i odbiorcy to dwie strony tego samego medalu. Czasami jedna 
jest bardziej oczywista, czasami druga. Za każdym razem warto jednak 
ten medal obrócić parę razy w  ręce, by się upewnić, czy zwróciliśmy 
uwagę na wszystkie istotne sprawy. Ostateczne doprecyzowanie proble-
mu wymaga jednak jeszcze jednego kroku – zrozumienia odbiorców.

A. Określenie celu 

informacje → opinie → działania

Jak nie podważyć swej wiarygodności poprzez sugerowanie opinii i działań?

Unikanie podważania własnej wiarygodności
• oddzielenie interesu własnego i interesu odbiorcy
• rozpisanie komunikowania na głosy
• zachowanie odstępu w czasie

B. Określenie odbiorców

Na której grupie potencjalnych odbiorców powinniśmy się skoncentrować? 

Motywy podziału odbiorców
• optymalizacja wykorzystania zasobów 
• zróżnicowanie treści przekazu

Sytuacje informacyjne: relacje cel – odbiorcy
• „cekaem” – odzew u założonego procentu grupy odbiorców 

• „snajper” – przekonanie wszystkich, ściśle określonych odbiorców 



          3. ZROZUMIENIE 
           ODBIORCÓW

Ulubione porzekadło specjalistów od marketingu brzmi: „Możesz lubić 
ciastka, ale ryby łapie się na robaki”. Bardzo podobnie jest w przypadku 
działań informacyjnych władz. Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy 
bardzo dobrze zrozumieć naszych odbiorców (Wojcik, 1997). Rzecz nie 
jest wcale tak oczywista. Bardzo wiele osób ma odruch przemawiania 
i argumentowania w ten sposób, jakby mówili do swoich kolegów lub 
zgoła do siebie. Tymczasem punkt wyjścia powinien być dokładnie od-
wrotny. „To jest jak judo – trzeba się pozbyć najprostszych odruchów” 
– tłumaczył swą profesję pewien amerykański doradca w dziedzinie ko-
munikacji. Na początek warto przyjąć, że należy się do wąskiego grona, 
które jest całkowicie oderwane od rzeczywistości i kompletnie nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jak widzą problem przyszli odbiorcy. Kto nie spo-
dziewa się zbyt wiele, unika zawodu. Jeśli z czasem okaże się, że nie jest 
tak źle, będzie się z czego cieszyć. Drugim szczególnie istotnym proble-
mem jest rozróżnienie tego, co można zmienić, od tego, czego zmienić 
się nie da (Shea, Burton, 2001).

3.1. „Wąskie gardło”

Jeśli my jesteśmy już do czegoś przekonani, zaś nasi odbiorcy nie, to 
pierwszym, podstawowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać 
jest:

„Dlaczego nasi odbiorcy sami z siebie nie wiedzą/sądzą/robią tego, 
o co nam chodzi?”.

Tą metodą najłatwiej znaleźć „wąskie gardło” naszego problemu. 
Koncentrowanie swoich działań na innych punktach może nie dać 
żadnego rezultatu. Na przykład większość kampanii nawołujących do 
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segregacji odpadów jest prowadzona w taki sposób, jakby mieszkańcy 
o niczym innym nie marzyli, jak o wywożeniu makulatury do specjal-
nych pojemników. I tylko jak dotąd nikt im nie powiedział, że można. 
Bardzo wątpliwe. Przytłaczająca większość ludzi wie, że można i wie 
nawet, że to dobre. Przeszkodą jest oczywiście lenistwo, a nie niewie-
dza. Aby jednak pofolgować swemu lenistwu ludzie potrzebują uspra-
wiedliwienia – czegoś, co pozwoli im żyć z przekraczaniem norm spo-
łecznych, zachowując dobre mniemanie o  sobie. Widząc starą gazetę 
odkładaną do specjalnego pojemnika w spiżarni, wielu ludzi kiwa głową 
z uznaniem, ale jednocześnie mówi: „Nie wiem, czy to ma sens... Moja 
znajoma widziała, jak podjeżdża po te pojemniki ciężarówka – wszyst-
ko to wrzucają potem i  tak na jedną pakę”. Na pewno z  takim prze-
konaniem im samym łatwiej jest wrzucać gazety do zwykłego kosza. 
Co ciekawe, okazuje się, że to nie jest żadna „miejska legenda”. Gdzieś 
głęboko na witrynie warszawskiej kampanii na rzecz segregacji śmieci, 
na trzeciej stronie „najczęściej zadawanych pytań”, można znaleźć infor-
mację, że to prawda. Tyle tylko, że paka tej ciężarówki jest podzielona 
na kilka osobnych komór, więc posegregowane śmieci się od tego nie 
mieszają. Tych komór nie widać jednak z dołu, stąd obserwator może 
wysnuć wniosek, że cała ta segregacja to „jedna wielka lipa”. Wniosek, 
który bardzo mu ułatwia odrzucenie przekazu, który miałby go zmusić 
do większego wysiłku w imię ogólnospołecznych wartości. Rozbijanie 
samousprawiedliwień byłoby w takiej kampanii ważniejsze, niż powta-
rzanie ludziom tego, co już świetnie wiedzą, w nadziei, że wytworzy się 
presję, która będzie dla nich nie do zniesienia. 

3.2. Pytania szczegółowe

Co to znaczy zrozumieć odbiorców? Pomóc w tym może odpowiedze-
nie sobie na kilka podstawowych pytań:

„Jakie potrzeby i interesy łączą odbiorców z naszymi celami?”.
Przełamanie obojętności wymaga jakichś przyczółków – ludzie będą 

chcieli słuchać tego, co sami już uznają za ważne. Opaczne rozumienie 
potrzeb odbiorców może prowadzić do takiego nieporozumienia, które 
przydarzyło się w pewnej gminie planującej budowę nowego wysypiska 
śmieci. Gdy plany budowy wywołały powstanie komitetu protestacyj-
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nego, władze gminy wystraszyły się i  zadeklarowały porzucenie swo-
ich planów. To wywołało jeszcze gwałtowniejszy protest zawiązanego 
komitetu. Okazało się, że założyły go osoby niemające nic przeciwko 
samej budowie, chcące jednak dzięki protestowi podbić cenę gruntu pod 
planowaną inwestycję*.

„Jak się ma to, o czym chcemy poinformować odbiorców, do tego, 
czego oni chcieliby się dowiedzieć?” 

W przywołanym już przykładzie zamknięcia szkoły – to, ile zaoszczę-
dzi na tym budżet gminy, jest jedną z ostatnich rzeczy, jaką mieszkańcy 
będą chcieli usłyszeć. Sprawy bezpieczeństwa dzieci, ich szans życio-
wych czy lokalnego patriotyzmu są o wiele ważniejsze.

„Jaki jest poziom wiedzy odbiorców o poruszanym zagadnieniu?”
Jeśli zaczniemy od mówienia tego, o czym ludzie już wiedzą – za-

nudzimy ich i gdy dojdziemy do sedna, już nas nie będą słuchać. Jeśli 
będziemy zakładać, że coś wiedzą, gdy nie jest to prawdą – bardzo łatwo 
może dojść do nieporozumień lub zniechęcenia. 

„W jakim stopniu odbiorcy są tym zainteresowani?”
Gdy ludzie są zaniepokojeni, nie trzeba ich będzie namawiać do 

udziału w  spotkaniach. „Coś nowego” to dla nastolatków zachęta, ale 
dla emerytów – już niekoniecznie.

„Jak szczegółowe i  jak sformułowane informacje są w stanie sobie 
przyswoić odbiorcy?”

Jak głosi plotka, w początkach wydawania „Super Expressu” redakcja 
ta zatrudniała na etacie jedną osobę z wykształceniem podstawowym 
i jedną z zawodowym. Ich zadaniem było czytanie wszystkich przygo-
towanych przez dziennikarzy tekstów. Jeśli czegoś nie rozumieli – było 
to wycinane. Dodatkowo, co trzy miesiące, osoby te zmieniano – czyta-
jąc codziennie, edukowały się. Można się śmiać, ale dzięki temu gazeta 
ta zdobyła zupełnie zaniedbany wcześniej segment rynku. Wyższe wy-
kształcenie miało w owym czasie tylko kilka procent obywateli nasze-
go kraju. Z tej grupy wywodziła się natomiast przeważająca większość 
dziennikarzy. Ich zwykły język i  sposób myślenia był dla pozostałych 
ponad 90% trudny do przyjęcia.

* Relacja Cezarego Ulasińskiego.
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„Jaką drogą odbiorcy zwykle uzyskują informacje?”
Przed referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii Europej-

skiej rząd ufundował we wszystkich gminach Punkty Informacji Eu-
ropejskiej. Pracownicy takiego punktu w  jednej z gmin województwa 
zachodniopomorskiego zwierzali się, że choć do samego punktu w za-
sadzie nikt nie przychodzi, a na zorganizowanym przez nich spotkaniu 
z  urzędnikami wojewódzkimi też pojawili się wyłącznie radni gminy, 
to gdy wójt wziął ich na zebranie sołeckie, zostali wręcz zasypani pyta-
niami. To nie powinno dziwić. Korzystanie z nowo utworzonego punk-
tu informacji wymaga znacznie większej odwagi, przełamania bariery 
wstydu i niepewności, niż pójście na zebranie, na którym było się już 
wielokrotnie i na którym wiadomo, co człowieka czeka.

„Jakie czynności zawodowe, sposoby spędzania wolnego czasu czy 
zajęcia domowe mogą być okazją do dotarcia do odbiorców?”

Rozprowadzając kartki, na których kierowcy mogli zgłaszać zauwa-
żone dziury w drogach, Miejski Zarząd Dróg w Krakowie słusznie za-
uważył, że nie każdy kierowca czyta gazety, ale każdy odwiedza stacje 
benzynowe – tam więc najlepiej kartki te wręczać.

3.3. Źródła wiedzy – obserwacje

Wymagane dla opracowania strategii informacyjnej zrozumienie od-
biorców nie oznacza wyłącznie „wejścia w skórę” takiej czy innej czę-
ści społeczności. Obok własnej intuicji oraz dotychczasowej wiedzy 
o współmieszkańcach warto zatroszczyć się o stały dopływ informacji 
o społecznym otoczeniu. To, co musimy wiedzieć, aby przygotować sku-
teczne działania informacyjne, to tylko część tych danych, które są po-
trzebne do rządzenia w ogóle. Przygotowanie sobie kilku stałych, nie-
zależnych kanałów informacyjnych to warunek pozostania w kontakcie 
z  prawdziwym światem, uniknięcia wirtualnej, gabinetowej rzeczywi-
stości. Można wyróżnić pięć takich kanałów informacji – urzędowy, na-
ukowy, medialny, obywatelski i polityczny. Zawsze jednak warto zacząć 
od sprawdzenia tego, czego już na danym polu spróbowali inni.

Dlaczego w  Łańcucie nie udało się uruchomić wysypiska śmieci, 
choć wszystkie formalne wymagania zostały spełnione, a wybrany teren 
leżał na uboczu? Dlaczego w Żywcu nie było protestów, choć z wysy-
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piska miała korzystać również grupa sąsiednich gmin? Na nic zdała się 
determinacja władz pierwszego z tych miast, gdy ktoś rozpowszechnił 
plotkę, że wysypisko zatruje ujęcie wody miejscowej fabryki wódek. Bli-
ska, zaplanowana wcześniej współpraca z  organizacjami ekologiczny-
mi pomogła przekonać mieszkańców Żywca, że śmieci wyrzucane do 
potoków w dorzeczu Soły i tak po większym deszczu trafi ą do Jezio-
ra Żywieckiego – atrakcji turystycznej. Co podpatrzeć, czego uniknąć 
– tego można się dowiedzieć dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy 
samorządami. Naśladowanie tych, którzy odnieśli sukces, nie może być 
jednak bezkrytyczne. Jak mówi anegdota, egipski prezydent Naser po-
stanowił w 1967 roku pokonać Żydów, tak jak Kutuzow pokonał Napo-
leona, a Stalin Hitlera – wciągnąć w głąb kraju i poczekać na mróz.

Pomoc w  weryfi kacji wykonalności zamierzeń liderów, wybranych 
przez mieszkańców w głosowaniu, jest kluczową rolą urzędników. Dla-
tego też zbieranie relacji z działań w poprzednich kadencjach oraz do-
świadczeń innych władz lokalnych powinno być stałym, ważnym za-
daniem urzędu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że urząd ma wiele 
pól indywidualnych kontaktów z mieszkańcami. Skargi i  zażalenia to 
nie tylko źródło wewnętrznej kontroli i psychoterapia dla „nawiedzo-
nych”. Na pewno gdzieś tam, między wierszami, da się wyczytać, co 
ludzi najbardziej boli, które problemy dotykają ich do żywego. Urzęd-
nicy, którzy na co dzień spotykają się z petentami, mogą ich traktować 
jako dopust boży, ale mogą też wyciągać wnioski ważne dla planowania 
działań informacyjnych.

Czasami przełożeni nie są skłonni uwierzyć, że ich podwładni wie-
dzą lub wymyślili coś wartościowego. Niekiedy rola ściąganych z  ze-
wnątrz konsultantów sprowadza się do „wspomożenia proroków we 
własnym kraju” – wysłuchują oni tego, co mają do powiedzenia pomi-
jani pracownicy i opakowawszy w swój autorytet, przekonują do tego 
kierownictwo.

3.4. Obserwatorzy zewnętrzni

Nie oznacza to bynajmniej, że nie warto korzystać z  eksperckiego 
wsparcia. Urzędowe spojrzenie ma swoje ograniczenia. Nie tylko może 
zniekształcić obraz przez specyfi czną optykę. Bardzo niewielu ludzi ma 
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nawyk gromadzenia i porządkowania swoich codziennych doświadczeń 
w  poszukiwaniu prawideł rządzących otaczającą nas rzeczywistością. 
Taki nawyk jest natomiast obowiązkiem naukowców i  ekspertów, to 
właśnie on, wraz ze specjalizacją, decyduje o wartości ich porad. Ze-
wnętrzne, fachowe spojrzenie pozwala czasem dostrzec to, co umyka 
wśród oczywistości. Nie wiadomo, kto pierwszy zauważył wodę, ale na 
pewno nie zrobiły tego ryby. Na sesji planowania strategicznego pewne-
go powiatu wśród wymienianych atutów nie znalazł się fakt, że leży on 
przy drodze i linii kolejowej Warszawa–Kraków. 

Krokiem wartym rozważenia jest nawiązanie kontaktów z młodymi 
ludźmi – magistrantami i doktorantami nauk społecznych, którzy prace 
niezbędne dla uzyskania naukowego stopnia mogą poświęcić swej ro-
dzinnej miejscowości. Ich wysiłek będzie mieć większy sens, gdy znaj-
dzie praktyczne zastosowanie, wzrośnie również prawdopodobieństwo, 
że po studiach nie wsiąkną w ośrodkach akademickich, a dodatkowym 
zyskiem są bezpłatne konsultacje u  ich promotorów z  profesorskimi 
tytułami.

Jest wiele grup społecznych, które mają własne reprezentacje – związ-
ki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje. Wszystkie zaś takie repre-
zentacje mają swoich liderów. Osoby te z zasady pochodzą z wyboru, 
czyli zostały obdarzone zaufaniem pozostałych członków, wyróżnione 
spomiędzy nich. Podstawy takiego wyróżnienia mogą być różne, zawsze 
jednak mają jakiś związek z informacją. Nader trudno wyobrazić sobie, 
by człowiek, którego jakaś grupa wybiera na swojego przedstawiciela, 
wiedział mniej o jej problemach niż pozostali członkowie. Ludzie ak-
tywni są takimi również w dziedzinie zbierania danych i opinii, w po-
rządkowaniu ich i wyciąganiu wniosków. Można zatem z dużym praw-
dopodobieństwem przypuszczać, że liderzy organizacji i stowarzyszeń 
są dobrym źródłem wiedzy o  swoich środowiskach. Dobrym również 
dlatego, że tanim. Po pierwsze, celem takich organizacji jest zawsze re-
prezentowanie swoich członków na zewnątrz – czyli dostarczanie in-
formacji i  przedstawianie ocen. W  odróżnieniu od instytutów badań 
społecznych czy wywiadowni gospodarczych, nie należy się spodziewać, 
by liderzy dobrowolnych organizacji oczekiwali od nas zapłaty za to, 
co nam powiedzą. Po drugie, dla osób aktywnych w stowarzyszeniach 
możliwość zabrania głosu, dania wyrazu swej opinii jest wartością samą 
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w sobie – potwierdzeniem sensu tego, co robią, szansą zdobycia uzna-
nia. Uprzedzając poruszane w kolejnych rozdziałach kwestie, warto tyl-
ko dodać, że nawiązanie kontaktu z organizacjami w celu zdobycia od 
nich potrzebnej do planowania wiedzy jest jednocześnie bardzo dobrym 
pierwszym krokiem w samym informowaniu ich. Działanie bywa bo-
wiem najważniejszym przekazem. Nie ma lepszego sposobu okazania 
komuś szacunku, niż spytanie go o zdanie, uznanie za eksperta. 

Poza kontaktem z liderami warto zdobyć własne materiały dobro-
wolnych organizacji – pisma, biuletyny, ulotki czy sprawozdania. Dzięki 
nim będzie można poznać sposób myślenia danej grupy – hierarchię 
wartości i poruszanych problemów, język, którym się ona posługuje, au-
torytety, którymi się podpiera.

3.5. Rola radnych

Samorządy często są świadkami gorszących konfl iktów pomiędzy bur-
mistrzem lub zarządem a radą. Właśnie nie radnymi indywidualnymi, 
i już zupełnie nie tylko z opozycji, a radą w całości. Rada powiatu zarzu-
ca zarządowi, że nie liczy się on zupełnie z jej opinią, chciałby narzucić 
swoją wolę. Burmistrz czy prezydent narzeka z kolei na radnych, którzy 
chcieliby się we wszystko mieszać. Czy takie konfl ikty są nieuniknio-
ne? Na pewno nie. Problem polega na tym, że wielu radnych uważa, iż 
sam fakt wygrania wyborów jest dowodem na ich kontakt ze społeczno-
ścią, niepodważalną słuszność poglądów i mandatem do decydowania 
o  wszystkim. Wielu członków zarządu jest natomiast przekonanych, 
że po wyborze zarządu rada nie jest już do niczego potrzebna i gdyby 
nie wymogi ustawowe, to mogłaby się już w zasadzie nie zbierać. Oba 
te punkty widzenia są zarówno fałszywe, jak i szkodliwe. I to nie tylko 
patrząc na podział ról rada–zarząd od strony demokratycznego etosu 
czy sprawności rządów, lecz także biorąc pod uwagę rzecz najbardziej 
wymierną – zwycięstwo w kolejnych wyborach. 

Przekonanie zarządów o  własnej samowystarczalności, a  radnych 
o własnej wszechwiedzy, prowadzi do nieustającej rywalizacji jednego 
„widzimisię” z drugim. Tymczasem podział ról pomiędzy zarząd i po-
pierających go radnych można przeprowadzić tak, by obie strony mia-
ły co robić i były sobie potrzebne. Radni są potrzebni zarządowi jako 
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bardzo ważny kanał informacji z mieszkańcami, pod jednym wszakże 
warunkiem – że naprawdę będą się z mieszkańcami kontaktować. Nie 
można za taki kontakt uważać odbywanych raz w tygodniu dyżurów, na 
które przychodzi ciągle ten sam zestaw „oszołomów”. Prawdziwy kon-
takt wymaga aktywności i pomysłowości, ale przede wszystkim tego, by 
było o czym rozmawiać. Fakt, że ktoś jest radnym, daje akurat tyle pre-
stiżu, by zwrócić uwagę mieszkańców. Do tego, by dialog kontynuować, 
potrzebna jest wiedza o zamierzeniach i planach dotyczących ważnych 
spraw. I po to potrzebny jest radnym zarząd. Nie w celu wysłuchiwania 
ich często abstrakcyjnych koncepcji, ale by dostarczyć im konkretnych 
projektów do weryfi kacji. Weryfi kacji przeprowadzonej nie tylko na 
podstawie własnych wyobrażeń, choć te na pewno też są istotne. Wery-
fi kacji w wielu rozmowach – publicznych i indywidualnych, z osobami 
wpływowymi i zwykłymi zjadaczami chleba. Po co to jednak radnym? 
Gdyż tylko dzięki zajmowaniu się sprawami ważnymi mogą sami ucho-
dzić za ważnych. Walka o  władzę w  samorządzie porządkuje się, ale 
i  narasta. Czy mieszkańców przekona do ponownego wyboru radny 
rządzącego ugrupowania, który potrafi  tylko biadolić? Większe szanse 
ma taki, który przyniesie dwie wersje gotowego projektu i spyta: „Który 
wolicie?”.

Radni wykorzystywani jako aktywne źródło wiedzy o  społeczno-
ści mają dwie zalety: nie wymagają dodatkowych nakładów oraz dają 
mieszkańcom przekonanie o możliwości wpływu na decyzje. Dodatko-
wo zaś jest ograniczany ich zapał do okazywania swych kompetencji 
przez debatowanie nad szczegółami technicznymi. A to, że radni po-
pierający zarząd zdobędą zaufanie wyborców, ma w końcu również dla 
zarządu kluczowe znaczenie.

* * *

Żadne z  wymienionych źródeł wiedzy o  współmieszkańcach nie jest 
wystarczające samodzielnie. Każde może dostarczać informacji niepew-
nych lub nawet wypaczonych. Dlatego potrzebne są wszystkie – by się 
uzupełniać i weryfi kować. Ideałem w  tej sprawie powinna być pewna 
rybacka historia – o starym, ślepym i głuchym marynarzu, który zawsze 
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był zabierany przez kolegów na połów, gdyż przez lata spędzone na mo-
rzu nauczył się myśleć jak sardynka. 

Dobre zrozumienie odbiorców może nas skłonić do ponownego za-
stanowienia się nad celami. Czy są odpowiednio sformułowane? Czy 
naprawdę dotykają istoty problemu? Warto trzy wymienione punkty 
opracowania strategii – określenie celów, określenie odbiorców i dobre 
ich zrozumienie – przemyśleć po kilka razy. Błąd popełniony tutaj może 
przekreślić wszystko, co zrobimy dalej. 

C. Zrozumienie odbiorców

Dlaczego odbiorcy dotąd nie wiedzą/sądzą/robią tego, o co nam chodzi?

Wiedza o odbiorcach
• potrzeby i interesy łączące odbiorców z naszymi celami
• zainteresowanie odbiorców przekazem na dany temat
• wiedza odbiorców o poruszanym zagadnieniu
• źródła wiedzy odbiorców i okazje do kontaktu

Źródła wiedzy o odbiorcach
• doświadczenia gromadzone w urzędzie
• eksperci, naukowcy i magistranci
• liderzy organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych
• radni





4. OPRACOWANIE 
PRZEKAZU

Dobre zrozumienie odbiorców oraz wyraźne określenie celu własnych 
działań informacyjnych jest niezbędnym fundamentem, na którym bę-
dzie się opierać to, co jest istotą strategii – główna myśl przekazu, czyli 
przesłanie. Wyboru informacji i argumentów, które chcemy wykorzystać 
w naszych działaniach informacyjnych, warto dokonać, zanim „ruszymy 
w  bój”. Gdy zaczniemy się spotykać z  mieszkańcami, liderami opinii 
i dziennikarzami, będzie na to już za późno. Pozostanie nam „mówienie 
tego, co ślina na język przyniesie”. W  takim podejściu kryje się zbyt 
wiele niebezpieczeństw, by warto było ryzykować.

4.1. Nazywanie problemu

Przesłanie to najbardziej podstawowe informacje, opinie i  sugestie, 
które zamierzamy przedstawić naszym odbiorcom. Najlepiej ująć je 
w  zwięzłej postaci – pojedynczego zdania lub kilku krótkich punk-
tów. To jest coś, co powinno zostać w pamięci każdego, kto zetknął się 
z relacją o naszej sprawie – nawet najbardziej znudzonego uczestnika 
otwartego spotkania, przypadkowego słuchacza programu radiowe-
go czy osoby czytającej gazetową notatkę w poczekalni u dentysty. Co 
najważniejsze – przesłanie to powinno stać się sposobem, w jaki sami 
myślimy i mówimy o danej sprawie oraz w jaki myślą i mówią o niej 
nasi współpracownicy i podwładni. Najczęstszymi błędami, które po-
jawiają się przy przygotowaniu przekazu, jest myślenie w kategoriach 
sloganu bądź też misji/wizji. Pierwsza z tych kategorii jest niezbędna 
w reklamie, druga – jest szczególnie popularna wśród specjalistów od 
zarządzania. Najłatwiej uchwycić, czym powinno być nasze przesłanie, 
wyobrażając sobie taką oto sytuację: idę ulicą i spotykam swojego kolegę 
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ze szkoły podstawowej, który, tak się akurat składa, jest idealnie typo-
wym przedstawicielem wybranej wcześniej grupy odbiorców. Witamy 
się i on zadaje pytanie o planowaną kampanię: „Słyszałem, że coś przy 
tym robisz. O co to chodzi?”. Wiadomo przecież, że nie można stanąć 
na baczność i odpowiedzieć mu: „Celem działań władz naszej gminy jest 
jak najpełniejsze zaspokojenie oczekiwań jej mieszkańców przy możli-
wie najniższych kosztach”. Kolega spojrzałby wymownie i pomyślał, że 
komuś tu zupełnie pomieszało się w głowie. Nie można też wtedy za-
wołać: „Gdańsk – miasto spotkań!”. Wniosek byłby podobny. 

To, że przekaz powinien być zakorzeniony tak głęboko, jak tylko się 
da, nie jest jakimś moralizatorstwem. Ustawienie samego sposobu my-
ślenia i nazywania problemu pomaga uniknąć częstego błędu – obna-
żania sztuczności swojego przesłania. Przed laty, w obliczu zbliżających 
się wyborów, wokół prezydenta miasta był zawiązywany szeroki blok. 
Jego oparciem były liczące się ugrupowania, próbujące jednak zgroma-
dzić wokół siebie mniejsze partie oraz jak najszerzej otworzyć się na 
niezależne środowiska i ograniczyć znaczenie ogólnopolskich szyldów 
politycznych. Gdy komitet wyborczy został już powołany, dziennikarze 
zapytali osobę wyznaczoną na szefa kampanii, co się teraz dzieje. Od-
powiedział: „Teraz ustalamy parytety partyjne na listach”. Najwyraźniej 
do niego nie dotarł cały polityczny zamiar i wszystko znów wpakowało 
się w budzące najgorsze skojarzenia koleiny partyjniactwa. Bardzo cięż-
ko jest udawać dwadzieścia cztery godziny na dobę. Zainwestowanie 
w zgodny sposób nazywania sytuacji może uchronić przed podobnymi 
problemami.

Istotą przesłania nie jest dosłowne przytoczenie. Może ono być 
przedmiotem swobodnego wykorzystania i  interpretacji. Ważne, że 
wyznacza główny punkt widzenia i  kierunek oddziaływania. Z  niego 
powinny się wywodzić szczegółowe przekazy – także slogan, jeśli jest 
potrzebny. 

4.2. Zestawienie argumentów

Jak dojść do tak rozumianego przesłania? Na początek warto przygoto-
wać jak najpełniejszą listę argumentów „za” i „przeciw”. Lista ta to coś  
więcej niż zwykła analiza SWOT – nie wszystkie mocne strony przy-
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dadzą się jako argumenty. Nie wszystkie zarzuty muszą mieć podsta-
wę w rzeczywistości. Jeśli naszym celem jest wyłącznie poinformowa-
nie, bez oddziaływania na opinie i wpływania na działanie, zestawienie 
będzie dotyczyć tego, które aspekty informacji najbardziej przyciągają 
uwagę odbiorców, a które sprawiają, że jest ona puszczana mimo uszu.

Jeśli już mamy całą listę argumentów, to teraz dopiero warto je upo-
rządkować. Trzeba wybrać najważniejsze, zdecydować, których będzie-
my używać w drugiej kolejności, a których nie będziemy używać wcale. 
Niby to oczywiste, ale bardzo często ludzie używają argumentów w takiej 
kolejności, w jakiej im one przychodzą do głowy. To zaś, jak w naszych 
głowach rodzą się kolejne rozwiązania problemu, jest dość dokładnie 
opisane przez psychologię twórczości. Najpierw przychodzą nam do 
głowy rozwiązania najprostsze. Z czasem pomysły są coraz rzadsze, ale 
za to coraz bardziej oryginalne. Czy w danej sprawie najbardziej prze-
konujące są argumenty najbardziej dla nas oczywiste – być może, ale po 
co ryzykować? Lepiej najpierw wszystko przemyśleć i spokojnie ustalić 
hierarchię. 

O tym, czy z argumentami jest tak, że im ich więcej, tym lepiej, bę-
dzie jeszcze mowa. Natomiast zawsze jedne argumenty są ważniejsze od 
drugich. Jeśli nie będziemy  panować nad ich używaniem, nasze kluczo-
we racje mogą utonąć w morzu przyczynków i uzupełnień. 

Najważniejsze jest wyłapanie tych argumentów, które najlepiej tra-
fi ają w motywacje odbiorcy. Prowadząc samochód od Krakowa w stronę 
Cieszyna, gdzieś za Bielsko-Białą można zobaczyć tablicę z napisem: 
„Już długo jedziesz. Może byś coś zjadł?”. Naprawdę trudno się oprzeć 
stojącej tuż obok knajpce. Przydrożną restaurację zazwyczaj zachwala 
się z punktu widzenia kulinarnego lub ze względu na nastrój. Tu ktoś 
zwrócił uwagę na to, że jest to też miejsce odpoczynku, dla którego 
przekąszanie czegoś może być tylko pretekstem.

Zestawienie  argumentów pozwoli też wyłapać ewentualne sprzecz-
ności. Pewna kobieta posądzona o stłuczenie pożyczonego garnka tłu-
maczyła się, że po pierwsze, żadnego garnka nie pożyczała, po drugie, 
gdy pożyczała, to już był stłuczony, a po trzecie, gdy oddawała, to jeszcze 
był cały. Podobne sytuacje zdarzają się w rzeczywistości. Projekt nowej 
strategii miasta był w następujący sposób krytykowany przez radnego 
opozycji, która w poprzedniej kadencji była partią rządzącą: „Ta strate-
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gia jest niezwykle ogólnikowa – a poza tym, jest w dziewięćdziesięciu 
procentach przepisaniem tego, co przygotował nasz zarząd”. Do takich 
sprzeczności dochodzi najłatwiej wtedy, gdy ktoś stara się przytoczyć 
wszystkie argumenty, jakie mu tylko przychodzą do głowy, gdyż jest 
przekonany, że im więcej się na dany temat powie, tym lepiej.

Podobnie rzecz się ma z innym problemem, który warto wykluczyć 
na tym etapie. W odruchowej pogoni za jak największą liczbą argumen-
tów możemy powiedzieć coś, co jest co prawda argumentem za naszą 
sprawą, ale nie służy naszemu celowi informacyjnemu. Przed laty, na 
spotkaniu z  mieszkańcami krakowskich dzielnic Salwator i  Dębniki, 
władze miasta chciały ich przekonać do budowy mostu Zwierzynieckie-
go. Mieszkańcy odpowiadali w ten sposób: „To bardzo potrzeby most, 
jednak jeśli wcześniej nie powstanie most Pychowicki, z  trasą łączącą 
Krowodrzę z Podgórzem, wtedy przez most Zwierzyniecki przechodził 
będzie ruch międzydzielnicowy, by potem przeciskać się przez wąskie 
uliczki starej zabudowy”. W tym momencie wstał architekt miasta i po-
wiedział: „Proszę Państwa! Ale postawienie tego mostu jak najszybciej 
jest bardzo ważne! Za dwa lata musimy zamknąć na czas remontu most 
Dębnicki i  jeśli nie będzie nowego mostu, nie będzie którędy puścić 
objazdu dla samochodów jadących Alejami Trzech Wieszczów [jedną 
z najbardziej ruchliwych arterii komunikacyjnych miasta]”. O tym, co 
się wtedy stało, można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że nastroje 
zostały uspokojone. Ten argument był argumentem za budową, ale nie 
na rzecz przekonania do niej mieszkańców. Dla nich wizja przepuszcze-
nia całego ruchu z głównej alei przez ich zaciszne uliczki, choćby i tylko 
przez kilka miesięcy, podziałała jak płachta na byka.

Po zweryfi kowaniu najważniejsze argumenty złożą się na nasze 
przesłanie. Pozostałe będą używane wtedy, gdy będziemy mieć więcej 
czasu, gdy sprawę przyjdzie przedstawiać bardziej wymagającemu gronu 
odbiorców, pragnącemu rozważyć wszystkie możliwe racje. 

4.3. Racje i emocje

Jednym z kluczowych problemów przekazu jest pytanie o wykorzystanie 
w nim emocji. Jak przekonują Mikułowski-Pomorski i Nęcki (1983), 
przekaz racjonalny, choćby najlepiej umotywowany, często bywa odbie-
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rany jako suchy, nudny, oderwany od rzeczywistości. Czyste emocje są 
z kolei teatralne, mogą wywołać śmieszność. Wydaje się, że naturalną 
odpowiedzią jest tu połączenie racji i  emocji. Takie połączenie może 
mieć dwojaki charakter, co kryje w sobie szanse, pokusy i zagrożenia.

Emocje mają dla człowieka podwójne znaczenie. Przede wszystkim 
decydują o przykuwaniu uwagi. Po drugie zaś upraszczają proces po-
dejmowania decyzji (Falkowski, 2002). Z  tego drugiego powodu by-
wają nadużywane, w szczególności zaś wykorzystywane do manipula-
cji. Istotą takich manipulacji jest wykorzystywanie faktu, że człowiek 
może działać w dwóch trybach, które psychologowie nazywają wyso-
kim i niskim przetwarzaniem, zaś w pewnym uproszczeniu można je 
nazwać kalkulacją i intuicją (Heath, 2006). Spowodowanie u odbiorcy 
skojarzenia wywołującego łatwą do przewidzenia intuicyjną reakcję 
może go doprowadzić do decyzji, której by na pewno nie podjął w wa-
runkach chłodnej kalkulacji (Cialdini, 1999). Najłatwiej wychwycić 
manipulację, przekładając emocjonalny przekaz na język takiej właśnie 
chłodnej kalkulacji. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów jest 
wykorzystanie w  reklamie zdjęć młodych, atrakcyjnych kobiet. Takie 
kobiety można często zobaczyć na zdjęciach prezentujących luksusowe 
samochody. Można to przełożyć na język kalkulacji tak: wiele młodych, 
atrakcyjnych kobiet kieruję się w procesie doboru osobniczego statu-
sem społecznym potencjalnych partnerów. Luksusowy samochód jest 
wskaźnikiem takiego statusu społecznego. Zakup takiego samochodu 
podnosi atrakcyjność w oczach potencjalnych partnerek. Nie jest to ar-
gumentacja pozbawiona logiki, o ile oczywiście ktoś jest zainteresowany 
takim gatunkiem potencjalnych partnerek. Jak jednak wygląda taki za-
bieg w wypadku innej reklamy, przedstawiającej skąpo ubraną modelkę 
opartą o  najnowszy model wysokowydajnej kserokopiarki? Wydajna 
kserokopiarka jest wskaźnikiem statusu społecznego i jej zakup podnosi 
atrakcyjność w oczach młodych kobiet – trudno uwierzyć, by ktokol-
wiek tak pomyślał.

Kluczem do sukcesu jest zatem nie tylko połączenie racjonalnych 
argumentów z emocjami we właściwych proporcjach, ale także oparcie 
emocji na konkretnych racjach. Tą metodą można je podkreślić, unika-
jąc jednocześnie kompromitacji przy spojrzeniu na problem chłodnym 
okiem. Po uruchomieniu nowoczesnego ekspresu łączącego Nowy Jork 
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z Waszyngtonem trzeba było do niego przekonać tych, którzy dotąd 
pokonywali tę trasę autostradą. W  Nowym Jorku, przy wjeździe na 
nią, umieszczono billboard: „Ci, którzy wybrali ekspres, jeszcze śpią”. 
Po drodze, w Filadelfi i, stał billboard: „Ci, którzy wybrali ekspres, jedzą 
śniadanie”. Zaś w Waszyngtonie, przy zjeździe: „Ci, którzy wybrali eks-
pres, są tu od 15 minut”*. Można to powiedzieć na chłodno: ekspresem 
jedzie się szybciej i można po drodze spożyć posiłek. Czyż jednak ta 
szczypta zazdrości o sen i spokój nie potęguje efektu?

4.4. Konstrukcja argumentacji

Wiele wniosków Mikułowskiego-Pomorskiego oraz Nęckiego (1983) 
dotyczy samej liczby używanych argumentów oraz kolejności ich sto-
sowania. W obu wypadkach kluczowym elementem okazuje się to, jaki 
jest znak zabarwienia emocjonalnego używanych argumentów – czy 
mają one charakter pozytywny, czy negatywny. 

Wiele osób jest zdegustowanych widocznym w mediach faktem, że 
negatywne informacje budzą większe zainteresowanie niż te pozytywne. 
Nie ma się co obrażać – zjawisko to jest zakorzenione bardzo głęboko 
– w biologii. Z punktu widzenia naszego praszczura to, gdzie można 
coś zjeść, było jednak zawsze mniej ważne od tego, gdzie można być 
zjedzonym. To, że nadużywając tego mechanizmu do przyciągania uwa-
gi odbiorcy, media wielokrotnie przekraczają granicę dobrego obyczaju 
i  smaku, nie oznacza, że mechanizm ten nie jest wart uwagi. Ma on 
liczne konsekwencje przy konstruowaniu argumentacji. 

Do obalania czyichś tez często wystarczy koncentracja na jednym, 
kluczowym argumencie. Opinie negatywne łatwo się generalizuje – za-
czyna odnosić do wszystkich cech danego zjawiska. Co innego z opinia-
mi pozytywnymi – tu uogólnienia nie są ani automatyczne, ani nawet 
łatwe. Jeśli naszym celem jest promowanie wartości pozytywnych, lep-
szy skutek daje ich wielostronne uzasadnienie.

Kolejnym problemem jest to, czy mówiąc o naszej sprawie, przywo-
ływać argumenty jej przeciwne i odnosić się do nich. Odpowiedź nie jest 
łatwa. Skuteczność argumentacji dwustronnej zależy od dwóch czynni-

* Na podstawie relacji Sławomira Grochowicza.
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ków – początkowego nastawienia słuchaczy oraz ich wykształcenia. Jeśli 
odbiorcy są już pozytywnie nastawieni do naszych tez, jednostronna ar-
gumentacja daje lepszy efekt. Pokazywanie naszych słabych stron może 
wzbudzić u słuchających wątpliwości. 

Natomiast osoby lepiej wykształcone łatwiej przekonać, przedsta-
wiając także argumenty opozycyjne. Ludzie, którzy dostrzegają zło-
żoność tego świata, z  podejrzliwością podchodzą do jednostronnego 
przekazu, przypuszczając, że jest on niepełny. Natomiast osoby gorzej 
wykształcone częściej zadowalają się prostszą wizją rzeczywistości. Za-
wsze jednak przedstawienie i obalenie kontrargumentów daje rezultat 
trwalszy i bardziej odporny na próby podważenia w przyszłości. Kon-
takt z kontrargumentami uodparnia na nie tak samo, jak szczepionka 
na chorobę.

Jeżeli uznaliśmy za właściwe odniesienie się do opinii przeciwnych, 
należy to zrobić przed prezentacją własnego stanowiska. Nie jest nato-
miast wskazane podkreślanie różnicy zdań pomiędzy nadawcą i odbior-
cą. „A teraz wybiję ci z głowy twoje durne poglądy” – to nie jest zachęta 
do dalszej dyskusji. Ludzie zupełnie nieświadomie unikają zmiany swo-
jego zdania. Jeśli chcemy ich do czegoś przekonać, nie musimy wcale 
obwieszczać im, że zamierzamy ich zmienić.

Nie znaczy to bynajmniej, że powinniśmy swoje zdanie ukrywać. 
Tezy należy  stawiać jasno i wyraźnie. Nawet najbardziej samodzielny 
słuchacz jest skłonny sam wyciągać wnioski z tego, co słyszy, tylko jeśli 
przedstawiane sprawy są dla niego naprawdę ważne. 

Tezy warto postawić na początku i  dopiero potem je uzasadniać. 
Oczywiście, budowanie napięcia i gradacja argumentacji może dać lep-
szy efekt, może stworzyć jakąś dramaturgię. Wiąże się to jednak z dużym 
ryzykiem – słuchacz może nie dotrwać do kończącego nasze rozumowa-
nie morału. Choć więc schemat wywód–wniosek jest nam zaszczepiany 
w szkole, w życiu lepiej się posługiwać układem teza–uzasadnienie.

Jeśli mamy do przedstawienia kilka tez, nie bez znaczenia jest ko-
lejność ich prezentacji. To, które tezy mają większy wpływ na odbiorcę 
– te podane na początku czy te, którymi zakończymy – zależy od tego, 
czy odbiorcy mają już wyrobione zdanie o poruszanym temacie. Jeżeli 
odbiorcy mają już swoją opinię w  danej sprawie, informacje później-
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sze oddziałują na nich w większym stopniu. Jeśli takiej opinii nie mają, 
większe znaczenie mają informacje podawane na początku.

Naiwne jest przekonanie, że ludziom wystarczy coś raz powiedzieć, 
aby do nich dotarło. Powtarzanie informacji i argumentów podnosi sku-
teczność naszego oddziaływania. W powtarzaniu kryje się jednak duże 
niebezpieczeństwo – jeśli jest zbyt częste lub zbyt monotonne, może 
w końcu doprowadzić do efektu bumerangowego. Pomocna może być 
tu zasada autorów wystąpień amerykańskich polityków: „Powiedz lu-
dziom, co chcesz im powiedzieć. Potem powiedz im to. Na koniec po-
wiedz, co im powiedziałeś”. Tak czy inaczej, kolejne powtórzenia muszą 
czymś się różnić, by utrzymać uwagę odbiorcy.

D. Opracowanie przekazu

Jak nazwiemy to, o co nam chodzi, na własny użytek?

Zestawienie argumentów
• sprawdzenie oczywistości
• wpasowanie w motywacje odbiorcy 
• unikanie sprzeczności
• wpasowanie we własne cele 

Konstrukcja argumentacji
• wzbogacenie argumentacji racjonalnej o emocje
• liczba używanych argumentów
• argumentacja jedno- lub wielostronna
• kolejność podawania informacji i argumentów



5. RAMY 
DZIAŁANIA

Jeśli mamy już pewność, do kogo się zwracamy, czego od niego chce-
my, jak mu to powiemy, przychodzi moment, by brutalnie zejść na zie-
mię. Musimy dokładnie skalkulować, ile mamy na to pieniędzy, czasu 
i wszelkich innych zasobów. 

5.1. Podwładni i szefowie

Inwentaryzację zasobów najlepiej zacząć od ludzi. Każda akcja informa-
cyjna, nie mówiąc już o kampanii, powinna mieć swojego „właściciela”. 
Bez osoby odpowiedzialnej, dla której powodzenie przedsięwzięcia bę-
dzie osobistym sukcesem, a co jeszcze ważniejsze, osobistą klęską bę-
dzie niepowodzenie, groźba takiego niepowodzenia będzie wciąż wisieć 
nad przedsięwzięciem (Fisher, 1995). Rozmycie odpowiedzialności jest 
szczególnie groźnie w  instytucjach publicznych, których personel jest 
obciążony brzemieniem bezwładu. 

W drugiej kolejności warto ustalić, jacy pracownicy szeroko rozu-
mianych służb prasowych będą zaangażowani w przedsięwzięcie i w ja-
kiej roli. To będzie podstawowa załoga, jednak w najczęściej większe 
kampanie powinny angażować także inne osoby zatrudnione w orga-
nizacji. Kiedy Urząd Miasta Krakowa postanowił przeprowadzić dwie 
kampanie – jedną poświęconą radom szkół, drugą zaś wspólnotom 
mieszkaniowym, w przygotowanie każdej z nich zostały włączone oso-
by z odpowiednich wydziałów. To, że osoby te były traktowane przez 
pozostałych pracowników Wydziału Edukacji czy też Wydziału Lokali 
i Budynków jako „swoi”, spowodowało także „oswojenie” samych kam-
panii. Osoby takie wnosiły też do przedsięwzięcia szczegółową wiedzę 
ze swej dziedziny i  kontakty z  branżowymi instytucjami. Nawiasem 



48 Część I. strategia

mówiąc, przez intensywne zaangażowanie w  działania informacyjne 
zaczęły na nie zwracać większą uwagę, nawet po zakończeniu kampa-
nii, stając się nieformalnymi „rzecznikami” swoich wydziałów. Takie 
powiązanie działań informacyjnych z wyspecjalizowanymi wydziałami 
jest o tyle ważne, że większość urzędników odnosi się z dużą rezerwą, 
by nie powiedzieć niechęcią, do dziennikarzy. To nastawienie rozszerza 
się najczęściej na wszystko to, co jest związane z komunikowaniem się 
z otoczeniem. Częstym źródłem niepowodzeń działań informacyjnych 
jest sytuacja, w której na ich sukcesie zależy tylko służbom prasowym. 
Wszyscy pozostali traktują je jako niepotrzebny kłopot i  „zawracanie 
głowy”. Dlatego tak ważne są działania budujące więź i wspólnotę inte-
resów w obrębie organizacji.

Ostatnim, choć nie najmniej ważnym problemem, jest rola kierow-
nictwa instytucji. Może ona sprowadzać się wyłącznie do zatwierdzenia 
oddolnej inicjatywy, która następnie jest już realizowana przez personel 
niższego szczebla. To jednak rzadkie sytuacje i najczęściej szef ma klu-
czowe znaczenie dla całej akcji, jako inicjator, inspirator, organizator, ak-
tor lub we wszystkich tych rolach naraz. Osobiste zaangażowanie szefo-
stwa podnosi znaczenie przedsięwzięcia, lecz rodzi też liczne problemy. 
Szefom brakuje zazwyczaj czasu, choć niestety nie ochoty, na osobiste 
kontrolowanie wszystkiego. Powoduje to często powstawanie opóźnień 
i  napięć w kontaktach z  zewnętrznymi partnerami. Szefowie przece-
niają też często swoje kompetencje, uważając, że po kilkusekundowym 
namyśle są w  stanie udoskonalić projekt, nad którym ich podwładni 
pracowali całymi tygodniami. Często też brakuje im czasu, by dobrze 
przygotować się do wystąpień publicznych przewidzianych w projekcie. 
Prowadzi to czasem do takich sytuacji, jak ta, mająca miejsce w trakcie 
uspołecznienia Strategii Rozwoju Małopolski w roku 2000. Głównym 
zwolennikiem organizowania szerokiej, publicznej debaty był ówczes-
ny marszałek Małopolski Marek Nawara. Merytorycznie za pracę nad 
strategią odpowiadał wicemarszałek Janusz Sepioł. Z racji swego tech-
nokratycznego nastawienia zgłaszał on wiele wątpliwości co do tego 
projektu, wielokrotnie próbując ograniczyć jego skalę. Takich wątpliwo-
ści nie miał jego szef i to jego zdanie przesądziło o podjęciu szerokich, 
odważnych działań. Gdy decyzja już zapadła, wicemarszałek w  pełni 
zaangażował się w jej realizację. Dzięki swej medialności i kompetencji 
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stał się głównym bohaterem całego przedsięwzięcia. Marszałkowi zaś 
zawsze brakowało czasu, by przygotować się do wystąpień bądź konfe-
rencji prasowych. Choć bez niego cała akcja nie miałaby takiego rozma-
chu, pozostał w cieniu swojego podwładnego, a z czasem i konkurenta 
do tego samego stanowiska.

5.2. Pieniądze i czas

W sprawach związanych z fi nansowaniem projektu warto wskazać dwa 
częste błędy. Pierwszym z nich jest uciekanie od postawienia sobie py-
tania: „Ile to będzie kosztować?”. Przyjemnie jest puszczać wodze fan-
tazji i  planować spektakularne działania. Jednak nieuchronny powrót 
na ziemię staje się często źródłem frustracji i niezadowolenia z tego, co 
się posiada. Tym samym obniża się motywacja do działania. Wartość 
wszystkiego jest zawsze zależna od tego, z czym to porównujemy. Nad-
mierne oczekiwania mogą być pułapką, w którą się sami złapiemy.

Innym błędem jest nadmierny optymizm w planowaniu wydatków. 
Z  działaniami informacyjnymi jest trochę tak, jak z  budową domu. 
Doświadczeni inwestorzy radzą: „Policz wszystkie niezbędne wydatki 
bardzo dokładnie i do wyliczonej kwoty dodaj 30% – to właśnie będą 
ostateczne koszty”. Pozostawienie sobie rezerw wydaje się nieracjonal-
ne, gdy właśnie tu i  teraz na wszystko nam brakuje. Gdy dorzucając 
niewielką kwotę, moglibyśmy osiągnąć tak wiele. W chwili takiej poku-
sy warto się zawsze zastanowić, ile możemy stracić, gdy w kluczowym 
momencie zostaniemy bez grosza. Przy takiej kalkulacji należy pamię-
tać o mechanizmie psychologicznym, zmieniającym wartość dodatnich 
i ujemnych bodźców w zależności od odległości od nich. Natychmia-
stowe straty zawsze wydają się bardziej bolesne od tych, które są jeszcze 
odległe w czasie. 

Drugim rodzajem ograniczeń, których najczęściej ominąć nie sposób, 
są te związane z dostępnym czasem. Ustalenie ram czasowych przed-
sięwzięcia warto zacząć od identyfi kacji szans i zagrożeń stwarzanych 
przez niezależne od nas wydarzenia. Takie stałe punkty w kalendarzu, 
jak święta, wakacje czy matury, mogą uwypuklić lub przyćmić plano-
wane przez nas działania. Kampania wyborcza w  roku 2005 zbiegła 
się z obchodami dwudziestopięciolecia Sierpnia ’80 i wydarzeniu temu 
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podporządkowano działania większości ugrupowań, łącznie ze sporem, 
kto ma moralne prawo do prowadzenia uroczystej sesji sejmu zwołanej 
z tej okazji. 

Z nieuchronnymi wydarzeniami w  tle można rozplanować własne 
działania. Zarówno uwaga odbiorców, jak i zaangażowanie partnerów 
nie osiągną od razu maksymalnego pułapu. Wyraźny, publiczny po-
czątek kampanii bardzo przydaje się do pozyskiwania zainteresowania 
mediów. Kolejne kroki warto rozplanować tak, by to zainteresowanie 
podtrzymać i rozwinąć. Stopniowe pobudzenie partnerów i odbiorców 
powinno doprowadzić do jakiegoś punktu kulminacyjnego. Taki mo-
ment, w którym wszyscy mają przekonanie, że właśnie wydarzyło się to 
najważniejsze, daje poczucie satysfakcji i organizatorom, i wspierającym, 
i tym, których udało się nam przekonać do naszej sprawy. To, kiedy taki 
moment kulminacyjny ma nastąpić, może być narzucone przez oko-
liczności, jak choćby w wypadku bożonarodzeniowej akcji „Świątecz-
na Paczka”. Jeśli nie mamy takiego przymusu, z możliwych terminów 
warto wybrać taki, gdy żadne konkurencyjne wydarzenie nie przyćmi 
naszych przedsięwzięć. 

Rozplanowanie czasowe kolejnych działań daje taką korzyść, że 
mogą się one wzajemnie uzupełniać i napędzać. Przykucie uwagi me-
diów spektakularnym eventem może nadać kampanii takiego prestiżu, 
że media mogą się zainteresować merytorycznymi szczegółami, które 
w innym wypadku uznałyby za nieistotne. Grupą, która najczęściej czy-
ta, słucha i  ogląda to, co dzieje się w mediach, są sami dziennikarze. 
Jedne media z upodobaniem cytują inne, jeśli tamte nie są bezpośrednią 
konkurencją. Telewizja podejmuje tematy wyszukane przez gazety. Ga-
zety komentują to, co pokazała telewizja. Dlatego poszczególne dzia-
łania warto planować, uwzględniając możliwość uruchomienia takiego 
medialnego cyklu. Przykładem może być tutaj przeprowadzona w Ty-
chach kampania antynarkotykowa. Przygotowane w  jej ramach bill-
boardy, z wykorzystaniem trumny i czarnego worka na zwłoki, wzbudzi-
ły kontrowersje i dyskusje na łamach ogólnopolskich mediów. W takiej 
atmosferze wszystkie dalsze kroki, jak na przykład spotkania w kinach 
z byłymi narkomanami, były przez regionalne i lokalne media trakto-
wane jako część czegoś większego i ważnego. To zainteresowanie przy-
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ciągnęło liczne grono ostatecznych odbiorców i  tym samym potwier-
dziło sens podejmowanych działań.

5.3. Partnerzy – korzyści

W tle każdej kampanii na rzecz podstawowego celu może być przepro-
wadzona kampania o zasoby (Herrnson, 2004). Przygotowując strategię 
działań informacyjnych, warto się zastanowić, czy ktoś nie mógłby po-
móc nam w planowanym przedsięwzięciu. Pomóc – to znaczy dostar-
czyć zasobów na innej zasadzie niż ich sprzedaż po cenach rynkowych. 
Ogólne zasady przygotowania kampanii na rzecz zasobów nie różnią się 
istotnie od tych, które dotyczą każdej innej kampanii. Jednak ze wzglę-
du na jej specyfi kę, wiele elementów można bardziej uściślić.

Pierwszym problem jest tutaj to, jak bardzo kampania na rzecz za-
sobów ma się pokrywać z kampanią zasadniczą. Jak już wspomniano, 
pomocy potencjalnych partnerów można poszukiwać już na etapie 
zdobywania informacji o odbiorcach. Próby wciągnięcia zewnętrznych 
partnerów można też podejmować na dalszych etapach opracowywania 
strategii – przy ostatecznym określaniu celu, wypracowaniu przekazu 
lub też wyborze jego form. Można też przewidywać wsparcie partne-
rów dopiero na etapie wprowadzania planów w życie. To, kiedy włączyć 
innych w nasze działania, zależy w pierwszej kolejności od tego, czego 
od nich oczekujemy i na co możemy liczyć. Jakie zatem korzyści da się 
osiągnąć dzięki współpracy z innymi instytucjami i osobami? Można tu 
wyliczyć: informacje, pomysły, zasoby organizacyjne, pieniądze i kanały 
informacyjne.

Jeśli idzie o  informacje, to, poza wiedzą o  odbiorcach, nie można 
lekceważyć także informacji o samym meritum sprawy. Wiele instytucji 
gromadzi różne dane i opracowuje raporty, które możemy wykorzystać 
do potwierdzania stawianych tez. Przykładem może być wspomniana 
kampania poświęcona radom szkół, w której ważnym partnerem okazali 
się naukowcy, autorzy badań poświęconych temu zjawisku społecznemu. 
Każdy z potencjalnych partnerów może być także źródłem interesujących 
pomysłów i koncepcji, zarówno jeśli chodzi o treść przekazu, jak i o formę 
jego rozpowszechniania. 
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Przechodząc do korzyści bardziej wymiernych, warto zauważyć, że 
każda instytucja ma jakieś „moce przerobowe” i możliwości. Nie zawsze 
w pełni je wykorzystuje. Firmy mają pracowników, organizacje – wolon-
tariuszy. Pracę, którą oni mogą wykonać, komuś trzeba by zlecić – albo 
odrywając własnych pracowników od innych zajęć, albo zwiększając 
koszty przedsięwzięcia. 

O pieniądze jest oczywiście najtrudniej. Niemniej wiele instytucji 
może się stać sponsorami naszych przedsięwzięć. Niektóre, jak na przy-
kład instytucje pomocowe, by zrealizować swoją misję, inne, jeśli mogą 
przy okazji naszych działań odnieść własne korzyści, a czasami, być 
może, z lokalnego patriotyzmu lub ze szczerego serca.

Ostatnie na liście są kanały informacyjne – każda instytucja ma swo-
je własne sposoby rozpowszechniania informacji: biuletyny, spotkania, 
listy adresowe. Ich udostępnienie daje wyjątkowe możliwości upublicz-
nienia przesłania.

5.4. Partnerzy – motywacje

Gdzie należy szukać takich partnerów? Pomocnym tropem jest przegląd 
tego, co może łączyć różne instytucje z naszą sprawą. Dobrą ilustracją 
mogą tu być wspomniane już kampanie informacyjne Urzędu Mia-
sta Krakowa, poświęcone radom szkół i wspólnotom mieszkaniowym. 
Pierwszym krokiem w  poszukiwaniu partnerów powinno być zawsze 
sprawdzenie, czy nie ma jakichś podmiotów, które stawiają sobie zbieżne 
cele. W wypadku rad szkół okazało się, że w mieście działa Forum Rad 
Szkół skupiające rodziców, którzy zasiadają w już powołanych radach. 
Forum to propagowało również powoływanie kolejnych rad szkół, gdyż 
w chwili, gdy takie rady powstaną w znaczącej części placówek, ustawo-
dawca przewiduje utworzenie Wojewódzkiej Rady Oświatowej jako ich 
reprezentacji. Współpraca pomiędzy urzędem a członkami forum była 
naturalna. Gdy powstał pomysł uruchomienia telefonu informacyjne-
go dla zainteresowanych problemem, urząd udostępnił pomieszczenie 
i linię telefoniczną, zaś informacji udzielali członkowie forum w ramach 
społecznych dyżurów. W wypadku drugiej kampanii, już w  jej trakcie 
zostało powołane stowarzyszenie Wspólnoty Mieszkaniowe, skupiające 
głównie osoby zasiadające w zarządach tych wspólnot. Cel, który po-
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stawiło sobie to stowarzyszenie, był całkowicie zgodny z celami władz 
miasta.

Powołanie tego drugiego stowarzyszenia wynikało z faktu, że były 
osoby, które z działań urzędu odnosiły korzyści bezpośrednie. Nowo po-
wołane zarządy wspólnot wciąż spotykały się z tym, że ich współmiesz-
kańcy nie bardzo wiedzieli, co właściwie zależy od tych zarządów, a co 
nie. W takich sytuacjach łatwo o nieporozumienia czy nawet konfl ikty. 
Poszerzenie wiedzy członków wspólnot mogło temu zaradzić. Takie 
osoby i instytucje, którym nasze działania są bardzo na rękę, stosunko-
wo najłatwiej przekonać do współpracy. W gronie zarządów wspólnot 
znaleźli się więc tacy, którzy brali udział w opracowywaniu materiałów, 
ocenie, czy są one zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, oraz w ich dys-
trybucji. Brali również udział w konferencjach prasowych.

Warto również się zastanowić, czy ktoś przy okazji naszego przed-
sięwzięcia nie odniesie korzyści ubocznych. Tu znów przykładu może 
dostarczyć sprawa wspólnot mieszkaniowych. W tym samym czasie spry-
watyzowano w Krakowie obsługę administracyjną budynków – Przed-
siębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zostało podzielone i po dwóch 
latach miały się odbyć przetargi na administrowanie poszczególnymi 
nieruchomościami. Dla nowych, już prywatnych, fi rm zaangażowanie się 
w kampanię było okazją do zdobycia zaufania nowo powstających zarzą-
dów wspólnot mieszkaniowych, pokazania się z jak najlepszej strony, jako 
ci, którzy służą mieszkańcom. Rozprowadzały więc broszury informacyj-
ne i wieszały na swoich tablicach zawiadomienia o spotkaniach.

Uboczne korzyści są również tym, co można zaoferować potencjal-
nym sponsorom. Nasze działania informacyjne mogą być okazją do 
dotarcia do odbiorców ważnych dla fi rm komercyjnych. Przykładowo, 
broszury na temat praw członków wspólnot mieszkaniowych trafi ały 
w przeważającej części do mieszkańców starych kamienic, gdzie właśnie 
trwała dofi nansowywana przez miasto akcja likwidacji pieców węglo-
wych. Mieszkańcy musieli przy tym wybrać jako nowe źródło ciepła 
prąd lub gaz. Idąc tym tropem, doprowadzono do tego, że Zakład Ga-
zowniczy, walczący o  nowych klientów z  Zakładem Energetycznym, 
sfi nansował druk broszur, w zamian za umieszczenie swojej reklamy na 
tylnej stronie okładki. Dystrybucja tej reklamy odbyła się z jego punktu 
widzenia za darmo, zaś trafi ała ona dokładnie do tych, co trzeba. Można 
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się było przy tym spodziewać, że broszury te nie zostaną od razu wyrzu-
cone, jak codzienne gazety, ale odłożone na półkę.

Kolejnym rodzajem zależności, który bywa wykorzystywany przy 
nakłanianiu innych do współpracy, jest więź ekonomiczna. Wykonawcy 
i dostawcy, o ile nie będzie to ich kosztowało zbyt wiele i sami będą mo-
gli poprawić swój wizerunek, są kolejną grupą potencjalnych partnerów. 
Gdy McDonald’s podjął ogólnoświatową akcję zakładania przy szpita-
lach dziecięcych tanich hotelików dla rodziców, fi rmy budowlane przy-
łączyły się do niej, wykonując niezbędne prace remontowe i adaptacyjne 
z dużymi upustami. Jakie fi rmy? Oczywiście te, które na co dzień wzno-
szą restauracje McDonald’s. Jednak w wypadku działań władz publicz-
nych należy w  takich przedsięwzięciach zachować szczególnie dużą 
ostrożność. Bardzo łatwo wywołać tu podejrzenia. Szczególnie groźne 
może być przekonanie, że zaangażowanie wykonawców bądź dostaw-
ców w korzystne dla władzy przedsięwzięcia jest formą korupcji. 

Następną grupą wartą uwagi są liderzy opinii i  eksperci. Wielu 
z nich ma godne pochwały poczucie misji, zaś zaangażowanie publiczne 
jest potwierdzeniem ich pozycji. Szczególnie wielu naukowców chęt-
nie popiera działania, dzięki którym ich teoretyczne koncepcje mogą 
zostać sprawdzone w  praktyce. Przy okazji propagowania rad szkół 
okazało się, że jeden z  pracowników naukowych Zakładu Socjologii 
Wychowania Uniwersytetu Jagiellońskiego jest gorącym zwolennikiem 
zwiększenia roli rodziców w  zarządzaniu szkołami i  bardzo chętnie 
włączy się w kampanię, zabierając głos w trakcie spotkań czy konferen-
cji prasowych. 

Na koniec zawsze warto się zastanowić, jaką rolę w naszych dzia-
łaniach mogą odegrać instytucje z natury rzeczy powołane do rozpo-
wszechniania informacji – szkoły i  inne placówki edukacyjne. Dzieci 
i młodzież nie tylko są ważną grupą odbiorców, ale mogą również po-
móc przy rozpowszechnianiu informacji wśród rodziców.

5.5. Partnerzy – ograniczenia i koszty

Różna może być oczywiście skala uczestnictwa poszczególnych part-
nerów. Jedyne, czego można oczekiwać od niektórych, to kibicowanie 
– publiczne poklepanie po plecach, zachęta i „wsparcie moralne”. Nie 
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należy gardzić taką ofertą. Jeśli tylko nie jest to dyplomatyczna forma 
odmowy, pozytywne opinie na temat naszego przedsięwzięcia mogą 
mieć znaczenie zarówno w przekonywaniu ostatecznych odbiorców, jak 
i przy pozyskiwaniu partnerów mogących włączyć się w nasze przed-
sięwzięcie w  większym stopniu. Kolejnym stopniem jest współpraca 
– włączenie się w akcję, które włączającego się coś już kosztuje, jednak 
nie zmienia faktu, że uznaje on to przedsięwzięcie za zewnętrzne. Naj-
lepsze, na co możemy liczyć, to zaangażowanie, czyli doprowadzenie 
do  sytuacji, gdy ktoś zainicjowane przez nas działania uzna także za 
swoje. Jeśli nasz partner uzna nasze przedsięwzięcie za własne, będzie 
skłonny coś z siebie dać, a nie tylko dorzucić się z tego, co mu zbywa.

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami nie musi być wcale usłana 
różami. Może mieć bardzo wymierne negatywne skutki. Po pierwsze, 
mogą się pojawić napięcia, których łagodzenie spowoduje spowolnienie 
prac. Nie jest też trudno rozbudzić nadmierne oczekiwania partnerów. 
Brak możliwości ich zaspokojenia może pogorszyć nasze stosunki z ni-
mi. W sprawach bardziej kontrowersyjnych może też zdarzyć się tak, 
że nie dojdziemy do porozumienia, zaś nasza inicjatywa spowoduje tyl-
ko pobudzenie do kontrakcji. Wreszcie, każda współpraca rodzi więzi, 
które powodują uzależnianie od partnera. W szczególności, gdy nasza 
reputacja zaczyna być pochodną reputacji współpracujących instytucji. 
Porzekadło: „Chroń mnie, Boże, od przyjaciół, bo z wrogami sam sobie 
poradzę”, jest czasem w takich sytuacjach jak najbardziej na miejscu.

Nie jest to bynajmniej próba zniechęcenia. Raczej przestroga i wska-
zanie potrzeby racjonalnej kalkulacji. Bilans możliwych korzyści i strat 
ma zasadnicze znaczenie dla tego, czy i kiedy podejmować próby za-
angażowania innych do naszych działań. W bilansie tym trzeba jednak 
koniecznie uwzględnić jeszcze jeden czynnik – jakie będą konsekwencje 
rezygnacji ze współpracy. Niektóre instytucje czy osoby mogą być kło-
potliwe jako partnerzy, lecz mogą być niezwykle groźne jako oponen-
ci. Współpraca nie zawsze bywa prosta, lecz czasami jest najlepszym 
wyjściem.

Przy doborze partnerów do współpracy warto przypomnieć chińskie 
przysłowie: „Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. 
Nie ma lepszego sposobu przekonania ludzi do czegokolwiek, niż do-
prowadzenie to tego, by sami to zrobili. Nie dość, że zapamiętują wtedy 
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90% informacji, to jeszcze sami znajdują uzasadnienie dla tego, co czy-
nią. Współpraca nie jest więc tylko powiększeniem naszych zasobów 
– jest sama w sobie działaniem informacyjnym. W ten sposób kampania 
na rzecz zasobów jest zawsze także kampanią na rzecz naszego podsta-
wowego celu.

E. Określenie ram działania 

Zasoby własne
• osoba odpowiedzialna
• pracownicy służb prasowych
• pracownicy innych wydziałów i jednostek
• rola kierownictwa – inicjator, inspirator, organizator, aktor

Czy kampanii na rzecz naszego celu ma towarzyszyć kampania na rzecz 

zasobów?

Partnerzy – korzyści
• informacje i pomysły
• zasoby organizacyjne
• zasoby fi nansowe
• kanały informacyjne

Partnerzy – motywacje
• o zbieżnych celach
• odnoszący korzyści bezpośrednie
• odnoszący korzyści uboczne
• wykonawcy i dostawcy
• liderzy opinii i eksperci
• szkoły



6. WYBÓR 
FORM 

PRZEKAZU

Dopiero w tym momencie przychodzi czas na szósty z wyróżnionych 
kroków budowania strategii – wybór formy przekazu. Mając świado-
mość nie tylko celu, odbiorców i przekazu, ale i ograniczeń narzucanych 
przez ramy działania, mamy wszelkie informacje niezbędne do racjonal-
nego doboru narzędzi. 

6.1. Arsenał środków

Szczegółowe omówienie poszczególnych narzędzi public relations zo-
stanie przedstawione w drugiej części książki. Teraz tylko dla porządku 
można wymienić najważniejsze pozycje z szerokiego arsenału dostępnych 
środków (Wojcik, 1997; Rozwadowska, 2002). Na pewno na pierwszym 
miejscu znajdują się tutaj media. Kontakty z mediami mogą przybrać róż-
ne formy, poczynając od bezpośredniej rozmowy w siedzibie naszej insty-
tucji, poprzez komunikaty, sprostowania, konferencje prasowe, po udział 
w programie radiowym lub telewizyjnym. Na pewno warto docierać do 
mediów niezależnych, lecz można także rozważyć tworzenie własnych. 

Poza mediami warto tu wymienić liderów opinii, którzy wymagają 
podejścia innego niż masowa publiczność. Liderów opinii można za-
prosić na samodzielnie organizowaną imprezę ofi cjalną, konferencję lub 
seminarium. Można też wykorzystać takie wydarzenie zorganizowane 
przez kogoś innego. Liderów opinii można także pozyskać do bezpo-
średniego poparcia naszej sprawy na innym forum. Podobnie rzecz się 
ma z organizacjami obywatelskimi, szkołami oraz uczelniami. Poza ofi -
cjalnym, publicznym poparciem naszej sprawy, można też współpracę 
z nimi wykorzystać do dotarcia do ich członków lub odbiorców – ucz-
niów, studentów i tak dalej.
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Do masowego odbiorcy można dotrzeć bezpośrednio, w szczególno-
ści przez masowe imprezy. Temat ten zostanie omówiony szerzej, jako 
że rzadko poświęca mu się więcej uwagi. Podobnie zostaną potraktowa-
ne wszystkie takie działania, które służą wywołaniu aktywności samych 
odbiorców. 

Poza takimi technikami, które zwyczajowo zalicza się do arsenału 
public relations, warto wspomnieć o formach kontaktu bezpośredniego, 
jak dzień otwarty, punkt informacyjny czy infolinia. Poza otwarciem 
się na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, można do nich docierać 
w takiej tradycyjnej formie, jak list czy też przez stale zyskujący na po-
pularności telemarketing.

Podczas wyliczania narzędzi nie sposób też pominąć środków rekla-
mowych. Środki takie rzadko są w stanie przekonać kogoś w bardziej 
złożonych sprawach, lecz nadają się jak najbardziej do wsparcia oma-
wianych tu przedsięwzięć. Plakaty będą zapraszać na spotkanie otwarte, 
ulotki utrwalać to, co tam powiedziano, zaś broszury dadzą szansę na 
pogłębienie przekazu w wypadku osób szczególnie zainteresowanych. 
Poza bezpośrednim wspomaganiem poszczególnych działań, środki re-
klamowe mogą być wykorzystane do stałego przypominania o naszym 
problemie. Na pewno nadaje się do tego reklama zewnętrzna – od 
billboardów, przez plakaty, po naklejki na samochodowe zderzaki czy 
wreszcie wlepki. Czystej widoczności naszego logo służą także gadżety 
reklamowe – długopisy fi rmowe, kubki czy podkoszulki. Takie gadżety 
mogą być także wykorzystane przy okazji pobudzania aktywności od-
biorców. To przykład, który doprowadza do ważnego zagadnienia towa-
rzyszącego wyborowi form przekazu.

6.2. Zharmonizowanie 

Dobór form przekazu może się odbywać wedle dwóch kryteriów. Pierw-
szym, oczywistym, jest sama skuteczność i ekonomiczność poszczegól-
nych narzędzi w naszej konkretnej sytuacji. Drugim kryterium, często 
pomijanym, jest możliwość wzajemnego ich powiązania. Kluczowe zna-
czenie ma tu świadomość, że żadne z narzędzi samo nie zapewni nam 
sukcesu. Ludzie bardzo rzadko przekonują się do jakiejś sprawy tylko 
na podstawie jednego źródła. Nawet jeśli coś wyda im się interesujące 
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i warte zastanowienia, będą próbowali potwierdzić zdobyte informacje 
w  innych miejscach. Będą poszukiwali innych, najlepiej niezależnych 
opinii. Jeśli takie są reakcje odbiorców, to, planując działania informa-
cyjne, warto im wyjść naprzeciw. Powinniśmy się zastanowić, jak spra-
wić, by nasz przekaz trafi ł do odbiorców także i przez te kanały infor-
macyjne, w których odbiorcy będą weryfi kować zdobywane informacje. 
Można oczywiście odnieść wrażenie, że tą metodą próbujemy odbiorcę 
omotać. Jak w znanym porzekadle, ktoś może obawiać się, że za chwilę 
nie będzie można spokojnie otworzyć lodówki, by nie wyskoczył z niej 
nasz przekaz. Można tu pewnie przesadzić, nie powinniśmy jednak do-
puścić do tego, by jakiś ważny kanał informacji, z  którego korzystają 
nasi odbiorcy, nie został wykorzystany. Jeśli zechcą oni poszukać tam 
potwierdzenia wagi tego, do czego chcemy ich przekonać i niczego nie 
znajdą, mogą dojść do wniosku, że sprawa nie jest tak ważna, jak im się 
to wcześniej wydawało. Taki zawód jest na pewno naszą stratą.

Tym, co wieńczy dzieło planowania strategicznego w dziedzinie in-
formacji, jest zespół instrumentów, które tworzą jedną orkiestrę. Nie 
grają każdy sobie, choć niekoniecznie powtarzają jedną melodię. Cza-
sami sens wykorzystania jakiegoś narzędzia przejawia się tylko w tym, 
że wspiera ono któreś z pozostałych. Szczególnie ważną rolę mają tu do 
odegrania media, które w zgodnej opinii badaczy, nawet jeśli nie zawsze 
przesądzają, co ludzie myślą, to na pewno przesądzają, o czym ludzie 
myślą. Zainteresowanie mediów wymaga jakichś punktów zaczepienia 
– na przykład imprez z udziałem masowej publiczności, której uczest-
nictwo jest zależne z kolei od zainteresowania mediów. Możliwe jest 
tu uzyskanie efektu kuli śniegowej, choć równie dobrze rezultat może 
być odwrotny, coś na kształt „spirali milczenia” czy może łańcucho-
wej reakcji rozpadu (Goban-Klas, 1999). W roku 2003 Urząd Miasta 
Krakowa planował szeroką debatę nad strategią rozwoju. Uzgodnione 
było już zaangażowanie w nią organizacji pracodawców. Jeden popeł-
niony na wstępie błąd w kontaktach z mediami zaowocował długim, 
nieprzychylnym artykułem na pierwszej stronie „Gazety w Krakowie”. 
W rezultacie wszystkie organizacje wcześniej przekonane do projektu 
zaczęły się wycofywać ze złożonych deklaracji, zarzucając planowane 
działania lub maksymalnie je rozmywając. Całe przedsięwzięcie zakoń-
czyło się z trudem maskowaną klęską.
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6.3. Podkład przekazu

Wraz z powstawaniem listy wykorzystywanych narzędzi warto przygo-
tować sobie kilka elementów, które mogą być bardzo pomocne przy oka-
zji dalszych kroków. Gdy przyjdzie uszczegółowić przekaz i przełożyć 
go na to, co konkretnie powiemy w radiu, a co podamy w ulotce, warto 
mieć pod ręką zestawienie istotnych faktów. To nie tylko oszczędność 
czasu. „Nie odpowiem pani, bo dokładnych danych nie mam pod ręką” 
– to brzmi zdecydowanie gorzej niż: „W  naszym mieście działa już 
ponad 20 rad szkół”. Nie powinno być złudzeń, że wszyscy słuchacze 
zapamiętają tę liczbę, może jednak zapamiętają to, że ktoś ją znał. Zapa-
miętają wrażenie, że osoba ta „siedzi w temacie” i naprawdę przejmuje 
się tym, co robi.

Poza faktami warto też przygotować sobie „historie interesujące ludzi”. 
Zamiast powiedzieć: „Rady szkół są bardzo pożyteczne”, lepiej podać kon-
kretny przykład: „W szkole przy ulicy Topolowej z inicjatywy rady szkoły 
powstała klasa integracyjna. Wiele osób było początkowo przeciwnych. 
Jednak zgodne działanie szefa rady szkoły oraz grupki zapalonych na-
uczycieli pozwoliło przekonać tych, którzy wątpili w sens tego przedsię-
wzięcia”. W najlepszym razie taka historia może się stać kanwą reportażu 
– formy dziennikarskiej, która jest nie tylko znacznie obszerniejsza niż 
zwykła relacja, ale także zdecydowanie bardziej angażuje czytelnika. Aby 
powstał reportaż jest potrzebna jakaś dramaturgia zdarzeń, jakaś fabuła 
lub dynamiczny problem, na temat którego sam dziennikarz wyrobi sobie 
zdecydowaną opinię (Wolny-Zmorzyński, Kaliszewski, Furman, 2006). 
By zainspirować dziennikarza do przygotowania reportażu, trzeba takie 
fabuły i konkretne problemy mieć na podorędziu. 

Podobnie rzecz ma się z najczęściej zadawanymi pytaniami, mają-
cymi często na witrynach internetowych własne podstrony, oznaczane 
skrótem FAQ (Frequently Asked Questions). Nie wszystkie przekazy 
można i warto przedstawić z własnej inicjatywy. W szczególności nie 
zawsze tak jest z  rozwiewaniem wątpliwości. Niemniej w  większo-
ści wypadków zgłaszane wątpliwości mają przewidywalny charakter. 
Wcześniejsze przemyślenie wyjaśnień w takich sprawach pozwala unik-
nąć odpowiedzi pochopnych, zgodnych wyłącznie z naszym punktem 
widzenia, nie zaś z perspektywą i oczekiwaniami słuchacza.
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Kolejną generalną decyzją, którą można podjąć na tym etapie, jest 
wybór mówców w zależności od grupy odbiorców i charakteru wystą-
pienia. Ktoś, kto świetnie sobie radzi w radiu, może być paraliżowany 
stresem w obliczu szerszego audytorium słuchającego go „na żywo”. Kto 
inny wzbudzi zaufanie nastolatków, a kto inny emerytów. Są sytuacje, 
w  których warto wybrać jedną „twarz” przedsięwzięcia – szczególnie 
wtedy, gdy grono odbiorców jest jednolite i mamy do dyspozycji kogoś, 
kto dobrze sobie radzi w różnych sytuacjach. Może się jednak zdarzyć, 
że nasz przekaz warto rozpisać na głosy – głosy osób, które będą bardziej 
wiarygodnymi rzecznikami konkretnych problemów względem kon-
kretnych osób. Wicemarszałek „pięknoduch” jest lepszy do spotkań z ar-
tystami mogącymi poprzeć ideę budowy nowej sali koncertowej niż jego 
kolega – twardo stąpający po ziemi zarządca. Ten drugi na pewno zrobi 
lepsze wrażenie na przedsiębiorcach, którzy mieliby się zaangażować 
w to przedsięwzięcie na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.   

Kolejne zestawienie mogłoby obejmować interesujące elementy wi-
zualne. Po konferencji prasowej poświęconej wsparciu przez miasto re-
montów prywatnych kamienic, zagrożonych koniecznością wysiedlenia 
mieszkańców, reporter telewizyjny zapytał: „Znasz jakąś taką kamieni-
cę? Potrzebuję tła do stand-upu*”. Takie charakterystyczne obrazy czy 
widoki mogą być wykorzystywane przy przygotowaniu różnych narzę-
dzi komunikacyjnych. Poszukiwanie ich za każdym razem od początku 
nie wydaje się rozwiązaniem optymalnym. 

Końcowym wspólnym elementem jest jedna szata grafi czna czy – jeśli 
ktoś woli – system identyfi kacji wizualnej (Rozwadowska, 2002). Jest to 
temat wdzięczny i „rzucający się w oczy”. Stąd też jest nie tylko szansą, 
ale i zagrożeniem. Zagrożeniem jest o tyle, że ma zdolność do nadmier-
nego przykuwania uwagi osób podejmujących działania informacyjne. 
Jednolita szata grafi czna naszych materiałów czy wpadające w oko logo 
są „blichtrem”, ostatecznym szlifem genialnego planu, ale nie zamaskują 
braku takiego planu i nie zapewnią sukcesu same w sobie. Nie powinno 
się im przypisywać wagi większej, niż na to zasługują. Wiele przedsię-
wzięć informacyjnych, które można obserwować, ma znacznie poważ-
niejsze słabości niż brzydkie logo i różne kroje czcionki w materiałach. 

* Stand-up – kilkuzdaniowy autorski komentarz do materiału telewizyjnego.
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Choć estetyka i elegancja są bardzo ważnymi wskaźnikami profesjona-
lizmu, to na pewno planu nie zastąpią.

* * *

Jeśli wybór form przekazu został dokonany i przygotowano wszystko 
to, co może być wspólne dla podejmowanych działań, przychodzi czas 
na opracowanie każdego z narzędzi z osobna. Temu też będą poświęco-
ne kolejne rozdziały.

F. Wybór form przekazu

Arsenał środków
• media (programy informacyjne, publicystyka itp.) 
• liderzy opinii (seminaria, imprezy ofi cjalne itp.)
• organizacje społeczne, branżowe i zawodowe
• instytucje edukacyjne i naukowe
• imprezy masowe
• aktywność odbiorców (konkursy, fora internetowe itp.)
• kontakty bezpośrednie (dzień otwarty, punkt informacyjny, infolinia itp.)
• środki reklamowe

Jak zgrać ze sobą i zharmonizować wykorzystanie wybranych środków?

Podkład przekazu
• zestawienia faktów
• „historie interesujące ludzi”
• najczęściej zadawane pytania
• dobór mówców do audytoriów
• interesujące elementy wizualne
• system identyfi kacji wizualnej



CZĘŚĆ II
TAKTYKA





1. KONTAKT 
Z DZIENNIKARZEM

Dziennikarze mają wśród polityków i urzędników opinię niewiele lepszą 
od teściowych. Złośliwi, wścibscy, przemądrzali, na niczym się nie znają, 
a mogą zaszkodzić... Najprostszą formą kontaktu z mediami jest sytuacja, 
gdy dziennikarz odwiedza urząd lub do niego dzwoni w poszukiwaniu 
informacji. Jak rozpoznać, jakie ma intencje? Jak się do niego odnosić? 

1.1. Nastawienie do dziennikarza

Najlepiej podchodzić do dziennikarza właśnie tak, jak do teściowej. 
Czyli: 

Dziennikarz jest naszym najmilszym gościem. Cieszymy się, że 
przyszedł i  chcemy, aby przychodził jak najczęściej. Dziennikarz jest 
wybitnym specjalistą w każdej dziedzinie, w której sam się tak ocenia. 
Dziennikarzowi chodzi o nasze dobro – przekazanie informacji miesz-
kańcom. Dziennikarz jest obiektywny – do głowy by nie przyszło, że 
kogoś nie lubi lub jest złośliwy. Jeśli dziennikarz napisał wcześniej coś 
niezgodnego z prawdą, to znaczy, że musiał się pomylić, choć cała spra-
wa już dawno wyleciała nam z głowy i nie ma co do niej wracać... 

Ale kluczowe znaczenie ma to, by naprawdę tak na niego patrzeć. 
Wszyscy ukochani zięciowie mogą potwierdzić – są z tego same zyski. 
Nie chodzi przy tym o to, by udawać – trzeba budować w sobie auten-
tyczną życzliwość i zrozumienie. Po co? By nie postąpić tak, jak pies, 
który wpadł do gabinetu lustrzanego. Co zobaczył? Wszędzie wokoło 
psy. Zawarczał. One odwarknęły. A wystarczyło zamachać ogonem...

Choć wielu liderów i  urzędników wie dobrze, że do dziennikarzy 
trzeba podchodzić z sympatią i wyrozumiałością (Tworzydło, Szymań-
ski, 2006), na pewno nie zaszkodzi im uporządkowanie motywów, które 
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za takim podejściem przemawiają. Ci, którym takie podejście wydaje 
się dziwne, muszą zrozumieć, że tak, jak oni mają swój negatywny ste-
reotyp dziennikarza, tak dziennikarze mają swoje niezbyt pochlebne 
wyobrażenia o  lokalnych politykach i  urzędnikach. Wielu z nich jest 
przekonanych, że muszą się spotykać z ludźmi, którzy odnoszą się do 
prasy nieżyczliwie, gdyż mają coś do ukrycia – swą niekompetencję lub 
nieuczciwość, a najczęściej jedno i drugie. Zatem gdy przyjmująca ich 
osoba patrzy spode łba, ostentacyjnie spogląda na zegarek i uchyla się 
od odpowiedzi na pytania, na które na pewno zna odpowiedź, to może 
to znaczyć tylko jedno – jest kolejnym naciągaczem lub fajtłapą. Jeśli 
więc nie chcemy zostać zaszufl adkowani zgodnie z krzywdzącym ste-
reotypem, musimy się zachowywać tak, by nie wzbudzać najmniejszych 
podejrzeń co do naszych intencji (Stephan, Stephan, 1999). Oczywi-
ście – nie należy się specjalnie przymilać, nadskakiwać i  pochlebiać. 
Nie chodzi tylko o godność. Wraz ze wzrostem liczby tych, którzy ro-
zumieją rolę mediów we współczesnym życiu publicznym, zaczyna się 
w dziennikarzach pojawiać podejrzenie, że politycy mogą ich nie tylko 
obwarkiwać, ale i  podstępnie zagłaskać. Życzliwość musi iść w  parze 
z rzeczowością. Miły krętacz jest może i lepszy od zgryźliwego krętacza, 
ale także skłania do ostrożności i nie jest godny szacunku.

1.2. Konsekwencje życzliwości

Przyjazne odnoszenie się do dziennikarzy, poza zachowaniem wiary-
godności w ich oczach, ma podstawowe znaczenie dla klimatu, w jakim 
będą o  nas pisać. Klimat ten jest zdecydowanie ważniejszy niż same 
podawane przez dziennikarzy fakty. To, czy oddano do użytku 5 kilo-
metrów drogi, czy 10 kilometrów, coś może niektórym powie. Ale to, 
czy to było aż 5 kilometrów, czy tylko 10 kilometrów, jest zrozumiałe 
dla każdego. Takie zabarwienia decydują o tym, jaką opinię będzie miał 
urząd. Teoretycznie dziennikarze starają się wystrzegać ocen, relacjonu-
jąc tylko fakty. Jednak w praktyce ich osobisty stosunek do danej sprawy 
zawsze się jakoś ujawnia – czy w doborze słownictwa, czy w przytoczo-
nych cytatach, czy w długości relacji (Zaraziński, 2006).

To, czy w danej instytucji przyjmuje się dziennikarza wrogo lub nie-
chętnie, czy też serdecznie i ochoczo, ma podstawowe znaczenie, kiedy 
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dziennikarz będzie rozważał nawiązanie kolejnego kontaktu. Zawsze 
chętniej wracamy do miejsc, gdzie dobrze nas traktują. Pierwszym wy-
padkiem, w którym odnosimy korzyści z faktu, że dziennikarz zapamię-
tał nas jako chętnie udzielających informacji, jest sytacja, gdy przygoto-
wuje on materiał przekrojowy. Materiał porównujący sytuację w różnych 
miejscach. Musi on wybrać jakieś przypadki jako ilustrację swoich tez. 
To bardzo bezpieczna okazja do zaistnienia w mediach – przedstawienia 
prowadzonej polityki i  promocji swojej instytucji. Gdy do niewielkiej 
fi rmy zadzwonił dziennikarz „Pulsu Biznesu” szukający danych do tekstu 
o tej branży, otrzymał wyczerpujące i ciekawe informacje. Od tego czasu 
regularnie dzwoni i prosi o wypowiedzi na bardzo różne, luźno związa-
ne z branżą tematy. Zawsze podaje w tekście nazwę fi rmy.

Brak bariery w kontaktach z naszym urzędem ma szczególne zna-
czenie w sytuacjach kryzysowych i konfl iktowych. Jeśli ktoś zacznie nas 
w obliczu mediów atakować lub oskarżać, dziennikarz może przedsta-
wić to jednostronnie lub poprosić nas od razu o komentarz, obronę swo-
ich racji. Czy tak zrobi, będzie zależeć od polityki redakcji, rzetelności 
dziennikarskiej, ale również, a czasami przede wszystkim, od wcześniej-
szych kontaktów z atakowanymi. Jest to okazja do odreagowania do-
znanych przykrości i upokorzeń lub odwzajemnienia życzliwości. Życz-
liwość jest w  tym wypadku sojuszniczką rzetelności. Paradoks polega 
bowiem na tym, że logika sytuacji kryzysowej jest wrogiem tej drugiej. 
Jeśli dziennikarz przygotuje jednostronną relację, wtedy strona zaatako-
wana zareaguje dopiero następnego dnia. Ta reakcja jest gotowym mate-
riałem na następną relację. Dziennikarz ma dzięki temu łatwy zarobek. 
Rzetelność nakazująca zapytać natychmiast o  racje drugiej strony jest 
zatem sprzeczna z interesem ekonomicznym dziennikarza. Jeśli nie jest 
wspomagana przez sympatię, lub nawet jest osłabiana przez niegdysiej-
sze urazy, może przegrać.

1.3. Bariery życzliwości

Czy jednak takie otwarcie się nie jest niebezpieczne, czy nie spadną nam 
na głowę dodatkowe ciosy? Aby rozwiać takie obawy, trzeba koniecznie 
rozróżnić dwie rzeczy – życzliwość i bezmyślność. Owszem, przyjazne 
nastawienie utrudnia kontrolowanie swojej wypowiedzi – w  sytuacji 
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wzajemnego okazywania sympatii nie jest łatwo oprzeć się prośbom 
i pytaniom (Cialdini, 1999). Jeśli jednak nie chcemy eksponować jakichś 
wątków sprawy lub z ważnych powodów nie możemy podać wszystkich 
danych, to zamiast chować się za barierą wrogości lepiej opanować sztu-
kę asertywności – odmowy bez urażania.

Nawet jeśli dziennikarz przyszedł do nas z wrogim nastawieniem, 
co w  końcu czasem też się zdarza, zjeżenie się nic nam nie pomoże, 
raczej utwierdzi go w  dotychczasowej ocenie sytuacji. Natomiast ot-
wartość i życzliwość może taką ocenę podważyć. Nigdy przy tym nie 
wiadomo, co nasz rozmówca sądzi o nas i naszej sprawie. Zakładanie, że 
każda nowo poznana osoba jest potencjalnym wrogiem nie przysparza 
przyjaciół.

Zalecenie okazywania sympatii dziennikarzom nie jest tak banal-
ne, jak by się mogło wydawać. Ta sympatia jest bowiem nieustannie 
wystawiana na próby. Było bardzo miło, gdy wszystkie lokalne gazety 
opisały otwarcie zaprzyjaźnionej fi rmy. Było jednak bardzo irytujące, 
że w każdej relacji był jakiś błąd – a to zabrakło słówka „nie” przed sło-
wem „płacą”, a to przesunięto godziny otwarcia. Nie powinno to dzi-
wić – w każdej relacji mediów jest coś nie tak, jak by się chciało. Po 
chwili nieuniknionego zdenerwowania warto podjąć  refl eksję. To coś, 
co jest dla nas sprawą życia i śmierci, jest dla przeciętnego dziennika-
rza jednym z kilku opracowywanych dziennie tematów. Czyli jednym 
z kilkunastu tematów tygodniowo, kilkudziesięciu miesięcznie, kilku-
set w ciągu roku. I to, czy jest tam gdzieś słówko „nie”, czy go nie ma, 
nie jest z takiego punktu widzenia szczególnie istotne, nie mówiąc już 
o  takich drobnostkach, jak rozłożenie akcentów czy wymienienie ko-
goś z nazwiska. Z  tym trzeba się pogodzić i nie wypominać mediom 
błędów – bardzo tego nie lubią. Tylko trzeba pamiętać, że im chętniej 
dziennikarze będą nas odwiedzać, tym lepiej będą nas znać i tym mniej 
będzie błędów w tym, co o nas piszą.

1.4. Motywacje dziennikarzy

Niezależnie od życzliwego stosunku do dziennikarskiej braci, trzeba 
mieć świadomość reguł, które rządzą tą branżą. A w świecie mediów 
„zła wiadomość to dobra wiadomość” i „nic tak nie ożywia wiadomości, 
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jak świeży trup”. Na pierwszą stronę rzadko przebijają się dobre wie-
ści, częściej afery i skandale. Każdy dziennikarz marzy zaś o tym, by na 
pierwszej stronie znalazł się jego tekst, dlatego też, tak jak pies poso-
kowiec, chętnie rusza tropem krwi. Aby zainteresował się czymś złym, 
wystarczy impuls lub poszlaka. Będzie ją sprawdzał, drążył niepokojący 
temat. Nie trzeba się temu dziwić ani na to obruszać. Takie są zasady 
tej gry. Warto tylko się zastanowić, czy nasze zachowanie nie wzbudzi 
w dziennikarzach bezpodstawnych podejrzeń. Czy niejednoznaczności, 
za którymi ukrywamy swój brak zdecydowania, nie zostaną zinterpre-
towane jako próby tuszowania jakiejś wielkiej afery. 

Wiadomo już, czym dla mediów jest zła wiadomość. A dobra wia-
domość? „Dobra wiadomość to nie jest żadna wiadomość”. Nie znaczy 
to bynajmniej, że media podają tylko złe wieści. Znaczy to tylko tyle, że 
w sprawach pozytywnych znacznie trudniej wykrzesać u dziennikarzy 
entuzjazm. Tu jednak z pomocą przychodzi inna ludzka cecha, na którą, 
przy całym szacunku i sympatii dla dziennikarzy, trzeba zwrócić uwagę. 
Jest nią lenistwo. Nie chodzi o to, że grupa ta jakoś szczególnie wyróż-
nia się pod tym względem. Cecha ta ma natomiast z punktu widzenia 
władz swoje dobre strony. Jeśli bowiem chcemy, aby dziennikarz opisał 
coś pozytywnego, najlepiej mu to napisać samemu. Transakcja, w której 
my piszemy tekst, a dziennikarz opatruje go tytułem i podpisem, zgar-
niając należną wierszówkę, jest obustronnie korzystna. My zyskujemy 
znaczący wpływ na to, co się o nas pisze, on – łatwo zarobione pienią-
dze. Trzeba tylko pamiętać, że skłonność do korzystania z gotowców 
jest odwrotnie proporcjonalna do atrakcyjności tematu. Jeśli dziennikarz 
dobrze zna sprawę i wzbudza ona jakieś szersze emocje, nie zadowoli się 
wykorzystaniem cudzej pracy, lecz będzie chciał napisać coś od siebie.

Z punktu widzenia mediów trudniej o  bardziej nudny temat niż 
uchwalenie budżetu. Można ewentualnie podać, kto był za, a kto prze-
ciw i kto kogo przy okazji o co oskarżył. Sam dokument to ciąg tabel, 
z których dziennikarzowi najłatwiej wyłowić jeden rodzaj danych – ile 
przeznaczono na wydatki reprezentacyjne, ile kosztuje podatników wy-
nagradzanie zarządu i rady, a ile utrzymanie urzędników. Chcąc zapo-
biec takim uproszczeniom, krakowski magistrat zlecił przygotowanie 
specjalnego, kilkustronicowego skrótu uchwalanego właśnie budżetu. 
Z zastosowaniem zrozumiałych dla dziennikarzy pojęć, a więc bez nu-
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merków klasyfi kacji budżetowej, opisano, jaki procent budżetu przezna-
cza się na szkoły, jaki na drogi, a jaki na pomoc społeczną. W których 
dziedzinach jest to więcej niż rok wcześniej, a w których mniej. Z dużą 
satysfakcją można było następnego dnia zakreślać w gazetach fragmen-
ty przepisane z tego materiału słowo w słowo.

Jak wiadomo, media rywalizują między sobą, zaś przedmiotem tej 
konkurencji są informacje. Tu rodzi się pokusa, by informacje, które po-
siadamy, wykorzystywać do nagradzania za przychylność i  karania za 
wrogość. Takie praktyki trzeba odradzić. Nikt nas za coś takiego nie 
pokocha, a niejeden znienawidzi. Redakcje to nie plemiona z afrykań-
skich kolonii – ich wzajemna solidarność wobec władzy jest silniejsza 
od dzielących je niechęci. Udostępniając informacje tylko wybranym, 
ograniczamy zasięg ich rozprzestrzeniania – wiadomość podana przez 
jedną gazetę przestaje być atrakcyjna dla pozostałych. Nie staje skórka 
za wyprawkę.



2. KOMUNIKAT 
PRASOWY

Najprostszą formą nawiązania kontaktu z mediami jest przesłanie do 
redakcji pisemnych informacji. Takie rozwiązanie jest nie tylko mniej 
absorbujące od informowania telefonicznego lub osobistego, ale zmniej-
sza również szanse na przeinaczenie tego, co mamy do powiedzenia. Te 
plusy wiążą się jednak z istotnym zagrożeniem – dużo łatwiej zignoro-
wać papier niż człowieka.

Komunikat lub zawiadomienie trafi ające do redakcji musi się zmie-
rzyć z  silną konkurencją. Są nią dziesiątki innych komunikatów oraz 
spraw, które przykuwają uwagę dziennikarza. Różnie oceniany jest czas, 
w którym zapada decyzja, czy otrzymany faksem materiał zostanie wy-
korzystany, czy nie. Jedno jest tylko stałe – jednostką, w którym się go 
mierzy, jest sekunda. Jeden rzut oka rozstrzyga, do której z trzech kate-
gorii redaktor zaliczy trzymany w ręce komunikat:

 – „pewniak” – materiały z  tej grupy niechybnie zostaną wyko-
rzystane; 

 – „być może” – odłożone na bok, do wykorzystania, jeśli znajdzie 
się wolna chwila. Dzieje się tak często nawet z ważnymi wiado-
mościami, jeśli nie zostały odpowiednio opracowane. Ryzyko, że 
komunikaty „być może” zostaną pominięte, zależy od pory roku 
i natłoku innych wydarzeń. Niemniej jest ono zawsze znaczące;

 – „kosz” – wiadomości niewarte uwagi redaktora, także te o umiar-
kowanym znaczeniu, które źle przygotowano. Trafi ają natych-
miast do śmieci!

To, czy komunikat zostanie wykorzystany, czy nie, zależy w pierw-
szej kolejności od wagi samego wydarzenia. Szansa ta jednak wzrasta, 
jeśli przygotuje się go w odpowiedni sposób.
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2.1. Układ komunikatu

Standardowy komunikat powinien zmieścić się na jednej stronie. 
W niektórych wypadkach można dopuścić dwie strony. Jeśli jednak to, 
co chcemy powiedzieć nie mieści się na dwóch stronach, to znak, że 
powinniśmy zwołać konferencję prasową.

W lewym górnym rogu komunikatu powinna się znaleźć informa-
cja, kto jest jego nadawcą, koniecznie z numerem telefonu, pod którym 
można uzyskać dodatkowe dane. Najczęściej jest to telefon osoby od-
powiedzialnej za kontakty z mediami, której nazwisko również można 
umieścić w nagłówku. Dobrze byłoby, gdyby ta osoba była uchwytna 
pod telefonem również po godzinach pracy urzędu. Dziennikarze pra-
sowi rozpoczynają obróbkę materiałów późno i szkoda, żeby jedynym, 
czego mogą się wtedy dowiedzieć było to, jak miły jest głos nagrany na 
automatycznej sekretarce. Zawsze warto podać w prawym górnym rogu 
datę, by nikt nie miał wątpliwości, że materiał jest aktualny.

Pod nagłówkiem powinno zostać około pięciu centymetrów pustego 
miejsca na notatki redaktora. Marginesy powinny być szerokie, a tekst 
pisany z podwójnym odstępem między liniami, aby umożliwić dzienni-
karzowi wygodną jego obróbkę. 

Jeśli komunikat ma dwie strony, tekst na pierwszej z nich nie może 
się kończyć w środku akapitu. Zawsze lepiej zostawić u dołu strony wię-
cej miejsca. Druga strona powinna zawierać jednoznaczną identyfi kację 
z całością komunikatu.

Treść komunikatu może się rozpoczynać od tytułu, który w kilku sło-
wach mówi, czego sprawa dotyczy. Przy jego układaniu trzeba zachować 
umiar – z jednej strony nie może to być suchy, urzędowy język, jak tytuł 
ustawy, z drugiej zaś nie można jednak zejść do poziomu czołówki bru-
kowca. Zaciekawić – ale z klasą. Jeśli w urzędzie przeprowadzono ak-
cję oddawania krwi, to tytuł nie może brzmieć: „Zakończenie tygodnia 
krwiodawstwa w urzędzie miasta” ani „Urzędnicza krwawica”. „20 litrów 
krwi dla szpitala” jest za to jak najbardziej na miejscu.

Początek komunikatu powinien być jego skondensowanym pod-
sumowaniem. Powinien zawierać najważniejsze fakty – kto, co, kiedy, 
gdzie, jak i dlaczego (Zakrzewska, 2001). Pierwsze zdanie przedstawia 
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najważniejszy punkt. Nie można jednak ciągnąć pierwszego akapitu 
w nieskończoność – może on mieć najwyżej pięć linii. 

Ogólna konstrukcja komunikatu musi spełniać podstawowy waru-
nek – jeśli będziemy od końca odcinać akapity, to za każdym razem 
pozostanie nam spójny, logiczny tekst. Zawsze to, co jest dalej, powinno 
być tym, co jest mniej ważne. Nigdy nie wiadomo, ile z naszego materia-
łu zechce wykorzystać redakcja. Jeśli odbierzemy jej możliwość łatwego 
skracania komunikatu, to wcale nie zwiększamy szansy, że zostanie wy-
korzystany w całości. Jest wtedy tylko bardziej prawdopodobne, że nie 
zostanie wykorzystany wcale lub że w trakcie skracania zostaną pomi-
nięte sprawy ważniejsze niż te, które pozostaną.

2.2. Treść i ograniczenia

Tekst powinien być napisany z punktu widzenia odbiorcy. Nie jest waż-
ne, jacy goście zaszczycili spotkanie, tylko co z niego wyniknęło. Musi-
my spojrzeć na nasz problem z zewnątrz. To, co dla nas ważne, zostanie 
przekazane tylko wtedy, jeśli redaktor uzna, że cała sprawa jest ważna 
dla ogółu.

Komunikat nie powinien zawierać pouczeń, perswazji i  otwartych 
sugestii. Dziennikarze są przywiązani do własnej niezależności i takie 
zabiegi działają na nich jak płachta na byka. Rzeczowość jest najważ-
niejszą zaletą komunikatu.

Tekst powinien być zwięzły, a zdania – krótkie. Napisany materiał 
należy przejrzeć raz jeszcze i usunąć zbędne słowa. Kompetentny redak-
tor i tak je usunie, chyba że go zniechęcą i komunikat wyląduje w koszu. 
Jeśli dziennikarz zechce się dowiedzieć czegoś więcej – zadzwoni pod 
podany na początku numer telefonu.

Dużym błędem jest umieszczanie w komunikacie określeń nacecho-
wanych emocjonalnie i wartościujących. Nic nie może być „wspaniałe”, 
„unikalne” ani „serdeczne”. Materiał z takimi zwrotami najprawdopo-
dobniej wzbudzi niesmak i podejrzliwość. Dla dziennikarza istotą ko-
munikatu są ważne wiadomości. Jeśli redakcja uzna jakąś sprawę za wy-
jątkową, nie omieszka tego napisać. Podpowiedzi tu nie pomogą – mogą 
najwyżej zaszkodzić.
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Nigdy nie wolno używać hermetycznego, zawodowego żargonu, jeśli 
komunikat nie jest skierowany do prasy specjalistycznej. Nie jest to pro-
ste – prowadząc kiedyś szkolenie dla kierowników zarządów dróg, autor 
mógł się przekonać, że zwrot „droga zbiorcza” uważają oni za pojęcie 
pierwotne, które rozumie każdy. Dlatego projekt komunikatu można 
dać do przeczytania laikowi. Jeśli ma on w jakiejś sprawie  wątpliwości 
– lepiej to zmienić. Celem jest komunikowanie, a nie konfundowanie. 
Jeśli czegoś nie zrozumie dziennikarz, nie zrozumieją tego na pewno 
czytelnicy, w przytłaczającej większości gorzej od niego wykształceni.

Ograniczeniem w użyciu komunikatu jest nie tylko liczba informacji, 
którą można tą metodą przekazać. To, że sposób ten daje małą szansę na 
uwzględnienie wszystkich subtelności i niejednoznaczności sprawy ma 
szczególne znaczenie w sytuacjach konfl iktów i napięć. Wtedy też poja-
wia się pokusa, by wykorzystać komunikat dla prasy nie po to, by infor-
macje rozpowszechniać, lecz by ograniczać ich dostępność. „Wszystko 
zostanie podane w komunikacie” oznacza w zasadzie, że nie chcemy po-
wiedzieć wszystkiego. Wielu szefów wyobraża sobie, że jest to najzgrab-
niejsza metoda kontrolowania wypływu informacji. Nic bardziej błędne-
go. Jeśli sprawa jest kontrowersyjna, wszystkie wątpliwości przemawiają 
przeciw władzy. Jeśli nie da się danej sprawy przemilczeć, najgorsze, co 
można zrobić, to podjąć próbę częściowego jej przemilczenia. Uzyska-
my jedynie to, że argumenty oponentów będą obszerniej przytaczane 
niż nasze. Chowanie się za podwójną gardą komunikatu jest sprawdzo-
ną metodą wywoływania napięć z mediami. W sytuacjach trudnych nie 
ma innej rady, jak stanąć z dziennikarzami twarzą w twarz.

Ważne jest także to, że dzięki takiemu postępowaniu wiarygodność 
tracą wszystkie nasze materiały pisane. Biada temu, o którego komuni-
katach dziennikarze zaczną myśleć: „To jest wersja ofi cjalna, ale jak jest 
naprawdę?”.

2.3. Materiały poglądowe

Drugim rodzajem opracowań sporządzanych dla dziennikarzy są ma-
teriały poglądowe. Są one częścią „teczki prasowej” wręczanej dzien-
nikarzowi przy każdej możliwej okazji (wywiad, konferencja prasowa, 
wydarzenie medialne). Ich celem nie jest wywołanie natychmiastowej 
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publikacji. Wbrew opiniom nieżyczliwych, dziennikarze chcą wiedzieć 
jak najwięcej. Tyle że nie do końca można przewidzieć, o czym. Dlate-
go warto sporządzić ogólną informację o naszym powiecie i działaniach 
jego władz. Jej zadaniem będzie trafi enie na półkę dziennikarza, tak by 
w sytuacji, gdy zechce on uzupełnić swój tekst o jakiś pasujący do wy-
pracowanej koncepcji aspekt, mógł łatwo znaleźć niezbędne wiadomo-
ści. Kluczem jest zatem takie przygotowanie materiałów poglądowych, 
by łatwo było w nich trafi ć na wybrany temat, bez potrzeby czytania 
całości. Tekst takich materiałów powinien być bardzo wyraźnie ustruk-
turalizowany – podzielony na fragmenty opatrzone tytułami i  zesta-
wione w spisie treści. Tutaj już nie trzeba się zastanawiać, które sprawy 
są najważniejsze dla czytelników. Można sobie pozwolić na przedsta-
wienie ich w takiej kolejności, w jakiej sami uznajemy je za ważne. Jest 
to sposób na prezentację naszej hierarchii wartości, priorytetów oraz 
celów prowadzonej polityki. Może niezbyt zniewalający, jednak zawsze 
będący przyczynkiem do stopniowej budowy wyobrażeń na nasz temat. 
Nie jest utrudnieniem dla dziennikarza, gdyż i  tak nie bardzo można 
przewidzieć, co z naszego materiału będzie mu potrzebne. Jeśli on sam 
tego jeszcze nie wie, niech lepiej trafi  od razu na sprawy, które leżą na 
sercu nam.

Nie znaczy to bynajmniej, że materiał taki powinien być jakąś laurką 
pełną peanów na cześć przemyślności i  szlachetności samorządowych 
liderów. Wręcz przeciwnie – stosują się do niego takie same wskazówki 
językowe, jak w wypadku komunikatu. Żadnych egzaltacji i żadnej na-
chalności. Rzeczowość i przystępność.

Materiał taki, liczący zazwyczaj 4–10 stron, nie powinien odstraszać 
ścianami zbitego tekstu. Aby temu zapobiec, warto przedstawić wszyst-
kie dane liczbowe w  postaci grafi cznej. Wykresy – czy to słupki, czy 
„ciasteczka” – przykuwają wzrok i są jedyną przyswajalną formą przeka-
zania informacji o kwotach i procentach. Podpisy pod nimi są w takim 
materiale najczęściej czytanymi tekstami.

Komunikaty i materiały poglądowe mogą być bardzo użyteczne. Na-
leży jednak pamiętać, by ich nie nadużywać. Jeśli będziemy zasypywać 
nimi redakcje, możemy u dziennikarzy wyrobić odruch automatyczne-
go „koszowania” faksów opatrzonych naszym nagłówkiem.





3. SPROSTOWANIE

Przy całym szacunku i życzliwości dla mediów, nie da się uciec od faktu, 
że zdarza się im przedstawiać różne sprawy w sposób nie do przyjęcia 
dla zainteresowanych. Większość z nich ma w takiej sytuacji wyrobiony 
odruch – trzeba napisać sprostowanie. Nim padnie odpowiedź na pyta-
nie: „Jak dobrze napisać sprostowanie?”, koniecznie trzeba spojrzeć na 
problem w  myśl zasady: „Przed podjęciem każdego działania rozważ 
możliwość jego zaniechania”. Skąd taki pomysł? Przez wiele lat autor 
prowadził ze studentami eksperyment. Każdy z nich miał znaleźć w do-
wolnej gazecie sprostowanie oraz odszukać tekst, którego ono dotyczy. 
Nie było to zadanie trudne – sprostowań nie brakuje. Jednak w zdecy-
dowanej większości wypadków sprostowaniom tym brakowało jednego 
– wiarygodności. W dziewięciu przypadkach na dziesięć studenci-czy-
telnicy wierzyli w to, co napisał dziennikarz, a nie w to, co odpowiedzieli 
mu prostujący. To określa skalę problemu, przed jakim się staje, myśląc 
o sprostowaniu. Jeśli tak jest, to warto się zastanowić, dlaczego w ogóle 
chcemy reagować na coś, co podały media.

3.1. Opinie i fakty

Każdy przekaz medialny ma dwie warstwy – informację i opinię (Si-
kora, 2002). Może nam się nie podobać tylko jedna z nich lub obydwie 
jednocześnie. 

Jeśli opinia dziennikarza nie jest negatywna, tylko fakty zostały 
przekręcone, sprawa jest stosunkowo prosta. Stosunkowo – gdyż trzeba 
się zastanowić, czy bardziej narazimy się dziennikarzowi, wytykając mu 
błędy, czy bardziej czytelnikom, pozwalając, by w tych błędach tkwili. 
Warto tu stosować zasadę: gdy podane informacje mogą skłonić ko-
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goś do niekorzystnych decyzji, trzeba sprawę wyjaśnić. Jeśli nie – lepiej 
machnąć ręką. Nikt nie lubi, gdy mu wytykać błędy – dziennikarze nie 
są tu wyjątkiem. Ci, którzy chcą zbawiać świat na siłę, bardzo szyb-
ko wyrabiają sobie opinię osób, które się „czepiają”. W takiej sytuacji 
wysyłanie formalnego sprostowania jest przez media traktowane jako 
publiczne upokorzenie. Jeśli jakieś niezamierzone przekłamanie miało 
miejsce, to powinien wystarczyć telefon do dziennikarza. Media zde-
cydowanie wolą takie sytuacje prostować, tak by wyglądało to na ich 
własną inicjatywę. Najlepiej im na to pozwolić.

Zupełnie inna sytuacja jest wtedy, gdy w dziennikarskim materia-
le nie ma jednoznacznie nieprawdziwych faktów, jednak pomimo to 
dziennikarz prezentuje nieprzychylną nam opinię, często budowaną na 
niedopowiedzeniach i ukrytych założeniach. Co można zrobić w takiej 
sytuacji? Niestety, niewiele. Każdy, a zwłaszcza media, ma prawo do 
swojej opinii, nawet jeśli nie jest ona oparta na faktach. Szczególnie 
w takiej sytuacji jedynym, co można przeciwstawić krzywdzącym opi-
niom, są inne opinie. Tyle że takie kontropinie nigdy nie są bardziej 
wiarygodne od początkowych oskarżeń, zwłaszcza jeśli wyrażają je sami 
zainteresowani, i to na własny temat. Szkoda fatygi. Najlepszym wyj-
ściem jest stworzenie okazji związanej z zupełnie innym tematem, przy 
której będzie można o nas napisać coś pozytywnego.

Jeśli zaś ktoś doprowadził do tego, że media toczą z nim regularną 
wojnę, to znaczy, że swoje postępowanie musi zmienić bardzo głęboko. 
Sprostowania nic tu nie pomogą. Przypudrować można siniaki, ale nie 
otwarte rany.

Pozostaje jeszcze do rozważenia jedna sytuacja – gdy interesujący 
nas materiał zawierał zarówno nieprzychylne opinie, jak i nieprawdziwe 
fakty. Wtedy koniecznie trzeba sprostowanie napisać. Jego celem jest 
podważenie wiarygodności opinii, ale wyłącznie przez wskazanie na 
nieprawdziwe fakty. Jeśli czytelnik uzna, że podawane przez dziennika-
rza informacje są fałszywe, najpewniej straci zaufanie do wszystkiego, co 
zostało napisane – również do przedstawionych ocen. Jeśli zaś będziemy 
się odnosić do krzywdzących nas ocen, sami podważymy swoją wiary-
godność. Przypomnimy bowiem, że tak naprawdę chodzi nam o własną 
reputację, a nie o dobre poinformowanie mieszkańców.  
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3.2. Prowokowanie polemiki

Odnoszenie się do wyrażonych w krytycznym artykule opinii jest spraw-
dzoną metodą prowokowania polemiki. Co jak co, ale autor pierwszego 
tekstu na pewno przeczyta nasze sprostowanie. Czy spodziewa się on, 
że podzielamy jego zdanie na nasz temat? Trudno w to uwierzyć. Nie 
zaskoczy go więc, że myślimy inaczej i małe są szanse, że jego ocena 
zmieni się diametralnie. Jeśli w odpowiedzi na jego zarzuty zaczniemy 
wskazywać nasze zalety, nie pozostanie mu nic innego, jak poszukać ko-
lejnych argumentów przeciw nam lub po prostu przeformułować stare 
i jeszcze raz je przytoczyć. 

We wspomnianym eksperymencie absolutnie żadne sprostowanie 
nie zostało uznane za wiarygodne, jeśli dziennikarz na nie odpowie-
dział. Dlatego warunkiem skuteczności jest niedopuszczenie do tego, 
by redakcja opatrzyła sprostowanie komentarzem. Kto powie ostatnie 
słowo – wygrywa. Sprostowanie nie powinno dać najmniejszego pre-
tekstu (ani tym bardziej powodu) – merytorycznego ani psychologicz-
nego – do komentarza. 

Chęć powiedzenia ostatniego słowa jest przemożna – nie tylko u po-
lityków, ale i u dziennikarzy. Co zrobić, by ją powstrzymać? Po pierwsze 
– piszemy o faktach i tylko faktach. Nieprzychylne opinie nie interesują 
nas w  najmniejszym stopniu. Po drugie – sprostowanie powinno być 
napisane z punktu widzenia troski o to, by gazeta przekazywała praw-
dziwe informacje. O nic mediów nie oskarżamy, nie doszukujemy się 
ukrytych motywów, nie demaskujemy intencji ani politycznych powią-
zań. Obojętne jest nam, „kto za tym stoi i komu to służy”. Wszelkie 
dywagacje na podobne tematy ułatwiają tylko dziennikarzom ponow-
ne i dalsze oskarżenia. Najłatwiejszą odpowiedzią na nasze sprostowa-
nie jest: „Urząd próbuje odciągnąć uwagę od faktów. Te zaś są takie, że 
zaniedbano...”.

Po trzecie – w sprostowaniu nie ma miejsca dla choćby cienia złoś-
liwości, kpin, przytyków ani pouczeń. Ogólnym wrażeniem jest życzli-
wość i zrozumienie dla ludzkiej omylności. To, że krytyczne uwagi wy-
nikające z troski, a niebędące częścią oskarżenia, przyjmuje się łatwiej, 
dotyczy wszystkich dziedzin życia. Jednak w  kontaktach z  mediami 
jest to jedyny sposób dający choć trochę nadziei na sukces. Mediów 



80 Część II. taktyka

nie można zakrzyczeć ani zastraszyć. Jeśli ktoś je atakuje, sprawia im 
przyjemność – nic nie jest im tak na rękę, jak awantura, w której gra-
ją główną rolę. Tym, co najlepszego może osiągnąć sprostowanie, jest 
umieszczenie pod nim przez redakcję słowa „przepraszam”. Nie jest to 
zupełnie nieosiągalne – nigdy nie będzie to jednak rezultatem walenia 
pięścią w stół. Może się tak zdarzyć, jeśli redakcja uzna, że dziennikarz 
popełnił zwykły błąd w ważnej sprawie.

Choć na pierwszy rzut oka może się to wydać dziwne, osoba, która 
nie pamięta krytycznego artykułu, nie powinna zrozumieć sprostowa-
nia. Jest ono adresowane tylko do tych, którzy pierwotny tekst wzięli 
sobie do serca. Pozostałym trzeba by przypomnieć, o co chodzi. To zna-
czy: o co nas oskarżano, co nam zarzucano, jakie domniemane zbrod-
nie popełniliśmy. Tylko po co? Przytaczanie tez krytycznego artykułu 
w  postaci rytualnego „nieprawdą jest, jakoby...” jest strzelaniem sobie 
samobójczego gola. Skrajnym przypadkiem jest tu właściciel baru, który 
w sprostowaniu polemizował z Robertem Makłowiczem: „Nieprawdą 
jest, jakoby dania w naszym barze »śmierdziały ścierą«”. Takich, którzy 
czytają wszystko „od deski do deski” i słuchają wszystkiego oraz wszyst-
ko to zapamiętują, jest bardzo niewielu. Wzbudzanie podejrzeń u tych, 
którzy trafi li na temat dopiero przy okazji sprostowania, nie jest do ni-
czego potrzebne.

3.3. Uboczne efekty i motywacje

Trzeba jednak na chwilę wrócić do tego, kto nasze sprostowanie prze-
czyta na pewno – do dziennikarza. Choć zakrzyczenie go czy zastrasze-
nie jest niemożliwe, to można coś zrobić. Można go zawstydzić. Oczy-
wiście nie celowo, ale mimochodem. Jeśli wykażemy na jednym choćby 
przykładzie, że mijał się z  prawdą, a  nie spowodujemy psychicznego 
odrzucenia naszego sprostowania wyłącznie jako próby „odparowania 
ciosu”, powinniśmy go skłonić do myślenia. 

Gdy rok po denominacji dziennikarz „Echa Krakowa” napisał na-
pastliwy tekst o wydatkach Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alko-
holizmowi, można było, jak chciał Wydział Zdrowia, wskazywać, że jest 
to element kampanii na rzecz zwiększenia liczby punktów sprzedaży 
trunków w  mieście. Można też było jednak zwrócić uwagę na to, że 
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przedstawiając wydatki komisji, pomylono nowe złotówki z tysiącami 
starych, w  wyniku czego wszystkie podane kwoty zostały dziesięcio-
krotnie zawyżone. To nie tylko pozwoliło uniknąć kolejnego skomen-
towania sprawy przez dziennikarza. Po kilku dniach przyszedł on do 
Biura Informacji ze zdobytym już w urzędzie innym dokumentem, by 
się dopytać, czy aby na pewno wszystko w nim dobrze zrozumiał.

Sprostowanie jest lekarstwem, ale nie na każdą chorobę. Jeśli prawdzi-
wym celem sprostowania jest ochrona urażonej miłości własnej, to trzeba 
pamiętać, że nie ma to nic wspólnego z przekonywaniem odbiorców, poza 
tym, że może zaszkodzić. Kłopotami z samooceną i poczuciem krzywdy 
zajmują się terapeuci. Ktoś, kto pisze sprostowanie, by odreagować, może 
mieć pewność, że okazji do tego będzie miał coraz więcej.

Kolejną pokusą jest próba wykorzystania sprostowania do cało-
ściowego przedstawienia złożoności zagadnienia. To również nie jest 
dobry pomysł. Jeśli nie zatroszczyliśmy się wystarczająco wcześnie, by 
przedstawić swój punkt widzenia, to można już tylko ograniczyć straty, 
a nie próbować wygenerować zyski. Każdy tekst przedstawiający szer-
szy aspekt sprawy musiałby być materiałem w zasadzie dziennikarskim. 
Dziennikarze zaś nie lubią, gdy ktoś ich zastępuje. Znów będą się starali 
powiedzieć ostatnie słowo – opatrzyć nasze sprostowanie komentarzem. 
Raczej nieprzychylnym.

Wiele można by pisać na temat tego, co mówi o sprostowaniu pra-
wo prasowe. Ale nie warto. Nie ma to w praktyce żadnego znaczenia. 
Niezwykle rzadko można spotkać sprostowanie wydrukowane na tej 
samej stronie co artykuł, do którego się odnosiło, taką samą wielkoś-
cią czcionki i na dodatek nieopatrzone komentarzem. Nawet jeśli, to 
jest to tylko wyjątek potwierdzający regułę. Zwykle obowiązuje zasada 
„mogą nam zrobić wszystko, czego nie możemy im zabronić”. Nikt nie 
będzie się przecież procesował, że sprostowanie zostało umieszczone 
nie na pierwszej stronie, tylko na piątej. Gazety drukują sprostowa-
nia, gdzie chcą i jak chcą. Radio i telewizja prostują tylko w absolutnej 
ostateczności.

Jeśli staliśmy się bohaterami krytycznego artykułu, najważniejsze to 
zachować spokój. Nerwowe reakcje mogą tu poważnie zaszkodzić. Nie-
potrzebne lub źle napisane sprostowanie przypomni tylko, że byliśmy 
krytykowani!





4. PROGRAM 
TELEWIZYJNY

Występ w  programie telewizyjnym jest ważnym wydarzeniem. Nie 
zawsze ze względu na przekazywane treści, ale zawsze ze względu na 
znaczenie, jakie temu medium przypisuje współczesne społeczeństwo 
– i widzowie, i sami dziennikarze. Waga takiego wydarzenia może pa-
raliżować – oko kamery działa na niektórych jak spojrzenie węża dusi-
ciela, ściskające gardło. Na pewno w opanowaniu nieuchronnego stresu 
może pomóc zrozumienie tego, czego się po nas spodziewają dzienni-
karze i czego my możemy się spodziewać po nich.

4.1. Wypowiedź do kamery

Najczęstszym wykorzystywanym przez telewizję rodzajem materia-
łu jest tak zwana setka – krótka wypowiedź mająca formę rozmowy 
z dziennikarzem stojącym obok kamery. Nie należy się dać zwieść temu, 
że dziennikarz zadaje w  takiej sytuacji kilka pytań. Najpewniej i  tak 
z wszystkiego, co powiemy, zostanie wykorzystane jedno zdanie. Jeśli 
w ostatecznym materiale będą trzy takie zdania, możemy mówić o wiel-
kim zainteresowaniu mediów. Telewizja nagrywa obszerniejszy materiał, 
bo wierzy, że wtedy jest szansa na wykrojenie z wypowiedzi rozmówcy 
choć jednego sensownego stwierdzenia. Owszem, zadanie czasami nie 
jest proste. Rozmówcy popełniają różne błędy – mówią zbyt długimi 
zdaniami, beznamiętnie lub niezrozumiale, nie na temat i tym podob-
nie. Dlatego też dziennikarze wolą nagrać sobie materiał „na zapas”.

Bardzo ciężko się w takiej sytuacji zachować racjonalnie. A racjonal-
nie byłoby powiedzieć jedno, bardzo dobrze przemyślane zdanie, jakiś 
efektowny bon mot, a potem już zacząć bełkotać. Wszystko po to, by 
nie zostawić dziennikarzowi możliwości wykorzystania jakiegoś mniej 
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ważnego dla nas fragmentu i  zmusić go do wykorzystania dokładnie 
tego jednego zdania. Nawet jeśli takie postępowanie byłoby niepotrzeb-
ną przesadą, to zawsze lepiej przygotować sobie jakąś zgrabną puentę 
i od niej zacząć. 

Sens wyjścia z wypowiedzią poza to jedno najlepsze sformułowanie 
wynika z dodatkowego elementu sytuacji. Dziennikarz, słuchając wypo-
wiedzi rozmówcy, sam dowiaduje się czegoś więcej, nawet jeśli wykorzy-
sta potem tylko z tego cząstkę. Stąd też dalszą część wypowiedzi można 
traktować jako rozbudowane uzasadnienie dla postawionej na począt-
ku tezy. Nie ma potrzeby zawierać w takim nagraniu więcej niż jednej 
myśli. W szczególności warto uważać na dygresje i poboczne wątki. Je-
śli wypowiedź tego typu będzie atrakcyjniejsza od naszej głównej tezy, 
dziennikarz bez wahania wykorzysta właśnie ją. Rzecznik śląskiej straży 
pożarnej po katastrofi e hali na Międzynarodowych Targach Katowic-
kich opowiadał telewizji o  nowych regulacjach w  sprawie usuwania 
śniegu z dachów. Na koniec dorzucił: „Nie mogą tego robić strażacy, 
bo po kilku godzinach machania łopatą nie nadawaliby się do akcji”. 
Właśnie ta wypowiedź została wyemitowana na antenie. Na pretensje, 
że akurat to miało najmniejszy związek z nowymi regulacjami, dzienni-
karka odpowiedziała wprost: „Wiem, ale to było najbardziej medialne”.

Czasami zdarza się, że dziennikarz w kontrowersyjnej sprawie przy-
chodzi do nas z gotowym pomysłem na materiał. Do tego pomysłu po-
trzebna mu jest wypowiedź rozmówcy o ściśle określonym wydźwięku. 
Ma to miejsce szczególnie w sytuacjach konfl iktowych czy kryzysowych. 
Jeśli odpytywany powie coś innego, niż spodziewał się dziennikarz, ten 
drugi może podjąć działania, by jednak naprowadzić rozmówcę na to, 
czego się spodziewał. Czasami może to być robione całkowicie otwar-
cie. Nagrywając wypowiedź prezydenta Krakowa w sprawie prywatyza-
cji miejskiej elektrociepłowni, Elżbieta Jaworowicz nagle powiedziała 
do operatora: „Stop!”, zaś do prezydenta: „No co tak łagodnie? Ostrzej! 
Ostrzej!”. 

Jeśli tylko nie chodzi o naszą komunikatywność (na przykład powie-
dzieliśmy coś niezrozumiale), lecz o  inne ukierunkowanie naszej wy-
powiedzi, lepiej w  takiej sytuacji zachować ostrożność. Można potem 
żałować tego, że uległo się presji dziennikarza i niepotrzebnie zaogniło 
sytuację. Jeszcze ważniejsze jest to wtedy, gdy dziennikarz nie chce po-
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wiedzieć, co mu się nie podoba, tylko tak po prostu mówi: „Eeee... Coś 
nie tak. Może nagramy jeszcze raz?”. Jeden z rzeczników straży pożar-
nej zwierzał się, że zawsze w  takim momencie zapala mu się w gło-
wie „czerwona lampka”. Powtarza wtedy dokładnie to samo, co mówił 
wcześniej, bo wie, że akurat to na pewno nie wiedzie do zastawionej 
przez dziennikarza zasadzki.

Niestety, nie bardzo można liczyć na to, że w takim materiale zo-
stanie wykorzystana jakaś bardziej zniuansowana wypowiedź. Jeśli po-
wiemy: „Być może będzie tak, a być może będzie inaczej” – możemy się 
spodziewać, że w telewizji usłyszymy: „Będzie tak” albo „Będzie inaczej”. 
Wszystko w zależności od tego, jak to będzie odpowiadało dziennika-
rzowi. Na przykład z wypowiedzi: „Na blokowaniu list zapewne stracą 
lokalne komitety, choć mogą też zyskać, jeśli same się zblokują”, zostało 
wyemitowane: „Na blokowaniu list zapewne stracą lokalne komitety”. 
Czy jest na to jakaś rada? Niestety, można mieć wątpliwość. Lepiej się 
pogodzić z  faktem, że pewnych złożonych treści po prostu nie da się 
przekazać dzięki telewizji. Można tylko zasygnalizować problem, który 
potem trzeba rozwinąć w innych mediach. Takich, które oferują miejsce 
wystarczające dla bardziej skomplikowanych przekazów. 

Przy okazji nagrania setki należy być przygotowanym na tak zwa-
ne ogranie, czyli niewielką scenkę, w której rozmówca sięga po książkę, 
schodzi po schodach lub rozmawia z dziennikarzem. Scenka ta zostanie 
wykorzystana jako kilkusekundowe wprowadzenie do właściwej wypo-
wiedzi. Konkretna forma ogrania jest decyzją dziennikarza. Jeśli jednak 
mamy jakiś własny ciekawy pomysł, nie powinno być kłopotu z  jego 
akceptacją. Ważne jest to, że w sprawie ogrania decydujący głos należy 
bardziej do operatora niż do reportera. Proponowane ogranie – na przy-
kład burmistrz rozmawiający z dziećmi z nowo otwartej szkoły – musi 
być atrakcyjne wizualnie. 

4.2. Rozmowa  w studiu

W rozmowie prowadzonej w studiu – czy to na żywo, czy emitowanej 
potem z  wcześniejszego nagrania – mamy zazwyczaj znacznie więcej 
czasu. Być może nie trzeba się wtedy skupić od razu na tym jednym 
efektownym zdaniu, lecz sytuacja taka ma również swoją specyfi kę. 
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Właśnie ta domniemana obfi tość czasu skłania niektórych do niepo-
hamowanego gadulstwa. Wypowiedzi w trakcie rozmowy w studiu też 
powinny być raczej krótsze niż dłuższe. Nie powinny to być żadne luź-
ne dywagacje. Dziennikarze bardzo sobie cenią jednoznaczne, dobitne 
sądy. Porównania i przykłady są w takiej rozmowie znacznie ważniejsze 
niż precyzja sformułowań. 

Rozmowa na żywo w studiu ma to do siebie, że to dziennikarzowi 
zależy, by była atrakcyjna. Są oczywiście sytuacje, gdy atrakcyjność ta ma 
się sprowadzić do tego, że rozmówca zostanie przez gospodarza „prze-
czołgany” za jakieś prawdziwe bądź domniemane winy. Jednak najczęś-
ciej prowadzący będzie reagował, jeśli zaczniemy przynudzać lub owijać 
w bawełnę, z czystej troski o dobro audycji, które jest także dobrem za-
proszonego gościa. Na pewno będzie wpadał w słowo, gdy wyczuje nie-
bezpieczeństwo, że zaproszony gość właśnie rozpoczyna historię, której 
końca nie widać. Będzie się dopytywał o szczegóły, jeśli gość jest zbyt 
ogólnikowy. Będzie wreszcie sam zabawiał widzów, jeśli gość okazał się 
w tej dyscyplinie beznadziejny.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli zmusimy prowadzącego rozmowę do 
szczególnego wysiłku, psujemy sobie opinię na przyszłość. Jeśli będzie-
my bohaterami jakiegoś kolejnego ważnego wydarzenia, dziennikarz 
raczej „skręci setkę”, by na spokojnie, w  studiu, wykroić z  nagranego 
materiału jedno ciekawe zdanie. Usiłując powiedzieć zbyt wiele naraz, 
możemy stracić następne okazje do powiedzenia czegokolwiek. 

W studiu nie bez znaczenia jest kilka szczegółów technicznych. Naj-
lepiej ubrać się w możliwie cienką marynarkę, na pewno bez kamizelki. 
Refl ektory sprawiają, że gościom z reguły jest bardzo gorąco. Powodo-
wane tym rozdrażnienie nie pomoże nam zebrać myśli i spokojnie zare-
agować na nieprzewidywalne sytuacje. Inne problemy techniczne, które 
również mogą nam popsuć opinię w  telewizyjnym świadku, to: białe 
koszule i błyszcząca biżuteria (zbytnio przykuwają uwagę w świetle re-
fl ektorów), prążkowane marynarki (dzięki interferencjom mogą zacząć 
się „poruszać”) oraz zbyt krótkie skarpetki (mogą sprawić, że przy ujęciu 
w szerszym planie spod spodni będzie widoczny kawałek gołej skóry). 
Takie błędy nie są może kompromitujące w oczach widzów, choć oczy-
wiście ich nieco rozpraszają. Mogą być jednak poważnym uszczerbkiem 
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na naszej reputacji w oczach dziennikarzy i tym samym zniechęcać ich 
do ponawiania zaproszeń.

4.3. Debata

W trakcie debat powszechnym błędem jest słowotok. Co gorsza, może 
się on przydarzyć nie nam, ale innym zaproszonym gościom. Jeśli zaczy-
namy dostrzegać, że pozostali rozmówcy rozgadują się bez opamiętania, 
lepiej nie próbować ich w tym przelicytować. Czas, który w nadmiarze 
zużywają inni, można wykorzystać na przygotowanie sobie w  głowie 
zwięzłej wypowiedzi. Gdy już ją mamy gotową, można zacząć znacząco 
wpatrywać się w prowadzącego. On na pewno dostrzegł nadmierną dłu-
gość wypowiedzi innych uczestników jako pierwszy. To, że nie słucha-
my wypowiedzi innych, tylko ewidentnie oczekujemy jego interwencji, 
jest dodatkowym impulsem popychającym go w stronę jakiejś reakcji. 
Zdecydowanie lepiej być wywołanym do głosu, niż się z wielkim tru-
dem do niego przebić, przekrzykując innych. Dziennikarz prowadzący 
debatę ma i większą wprawę, i lepszą pozycję do powstrzymania gadul-
stwa pozostałych uczestników. Gdy już zostaliśmy poproszeni o opinię, 
lepiej od razu zacząć od tego przygotowanego, treściwego i obrazowego 
zdania. Tym samym możemy wywołać u  widzów reakcję: „O,  ten to 
mówi konkretnie, a nie tak bredzi, jak tamci...”. Właśnie na tle błędów 
innych wypadniemy korzystniej. Lepiej nie próbować teraz nadrobić 
straconego czasu. Wypowiedź warto ograniczyć do dosłownie kilku 
zdań, zakończonych zgrabną puentą. Próba wykorzystania „dorwania 
się do głosu” do nadrobienia wcześniejszego milczenia i  powiedzenia 
o zbyt wielu sprawach, może się zakończyć całkowitym fi askiem. Ktoś 
wejdzie w słowo w połowie naszej kwestii i wszyscy dojdą do wniosku, 
że faktycznie lepiej na nas nie zwracać uwagi.

Według Jacka Fedorowicza, tym, co najbardziej lubią widzowie, jest 
sytuacja, gdy to, co oglądają, zawiera jednocześnie elementy dobrze już 
znane oraz elementy zaskakujące. Pod tym względem w każdej debacie 
warto się jakoś dostosować do tego, czego można oczekiwać od pozo-
stałych uczestników. Jeśli spodziewamy się, że współuczestnik będzie 
powtarzał to, co zwykle i to, co wszyscy już wiedzą, lepiej przygotować 
sobie jakąś intrygującą wypowiedź, prezentującą nowe spojrzenie na 
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problem. Jeśli współbohaterem jest ktoś znany z niekonwencjonalnych 
wypowiedzi (ktoś w  rodzaju Janusza Krowina-Mikke), nie warto go 
przelicytowywać. Lepiej przygotować sobie trafne wyrażenie, kontra-
stujące z jego ekstrawagancjami przywołanie zdrowego rozsądku.  

Jeśli w debacie bierze udział więcej osób, a sprawa nie jest sporem „na 
śmierć i życie”, warto zachować równowagę w zgadzaniu się i polemi-
zowaniu z innymi. Można choć raz zgodzić się z kimś, by odbiorcy nie 
doszli do wniosku, że nasze tezy wynikają tylko i wyłącznie z potrzeby 
negowania czyjegoś zdania. Nie można też jednak cały czas wszystkim 
potakiwać, bo widzowie dojdą do wniosku, że brak nam własnego zda-
nia. „Tu się nie zgodzę...” – ta formuła podkreśla przemyślany charakter 
polemiki.  

Większość powyższych podpowiedzi może pomóc także w wypadku 
kontaktów z radiem, choć tam oczywiście odpada troska o odpowiedni 
strój. Radiowcy czasu mają tak samo mało, jak telewizja. Jeszcze przed 
kilkunastu laty długość pojedynczego materiału w  radiowym serwisie 
była mierzona w minutach. Dziś są to już tylko sekundy. Dla osób chcą-
cych zaistnieć w mediach elektronicznych oznacza to przede wszystkim 
konieczność większego wysiłku wkładanego w przygotowania.



5. KONFERENCJA 
PRASOWA

Najbardziej spektakularną formą kontaktu z  mediami jest oczywiście 
konferencja prasowa. Urok takiego przedsięwzięcia zasadza się na trans-
akcji wiązanej pomiędzy dziennikarzami a organizatorami konferencji. 
Dziennikarze dowiadują się o czymś ważnym równocześnie z kolegami 
oraz mają okazję do lepszego wejścia w kontekst. Organizatorzy mają 
okazję, by powiedzieć coś do większej liczby dziennikarzy. Ważniejsze 
jest może jednak to, że samo zwołanie w jedno miejsce grupy dzienni-
karzy podnosi rangę wydarzenia, którego dotyczy konferencja.

Jak poznać, że jakiś temat nadaje się na konferencję prasową? Oczy-
wiście – musi w nim być zawarta nowa wiadomość. To jednak nie wy-
starcza. Sprawa musi być na tyle złożona, że będziemy o niej w stanie 
mówić interesująco przez jakieś 20 minut. Musi mieć pewne szczegóły 
i konteksty, o które dziennikarze będą chcieli zapytać i którymi można 
ich zaciekawić. 

Temat konferencji podany w zaproszeniu musi brzmieć atrakcyjnie, 
jeśli nie chcemy się niepokoić, czy dziennikarze w ogóle na nią przyjdą. 
Wymyślenie atrakcyjnego tytułu nie załatwia jednak problemu. Sku-
szenie dziennikarzy obietnicą spotkania, na którym nie powie się nic 
ważnego, jest pyrrusowym zwycięstwem. Zwycięstwem – ponieważ ża-
den dziennikarz nigdy nie napisze, że konferencja była nieciekawa. Jeśli 
zainwestował już swój czas, to postara się wykrzesać cokolwiek, nawet 
jeśli naprawdę nie było z czego. Zwycięstwem pyrrusowym – ponieważ 
zmuszanie dziennikarza do takiego wysiłku powoduje drastyczne pod-
ważenie jego zaufania do organizatorów konferencji. Niezależnie, jak 
atrakcyjne będzie zaproszenie na kolejne takie spotkanie, będzie się on 
dwa razy zastanawiał, zanim z niego skorzysta.
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5.1. Przygotowania techniczne

Władze lokalne zazwyczaj organizują konferencje prasowe w  swoich 
siedzibach. Czasami można jednak rozważyć, jeśli zależy nam na na-
głośnieniu jakiejś sprawy o szerszym wymiarze, czy nie zorganizować 
takiego spotkania gdzieś bliżej siedzib redakcji o  większym zasięgu. 
Im dalej od takich siedzib odbywa się konferencja, tym mniejszej ran-
gi dziennikarze są na nią kierowani i  tym mniej miejsca zajmują ich 
relacje. U siebie każdy czuje się jednak pewniej, zaś pod ręką są ludzie 
i materiały, gdyby okazało się, że dziennikarzy zainteresuje coś więcej 
niż to, co dla nich przygotowaliśmy.

Nie bez znaczenia jest także wybór sali, w  której konferencja ma 
się odbywać. Jeśli będzie zbyt duża w stosunku do liczby dziennikarzy, 
nieuchronnie powstanie wrażenie braku zainteresowania i porażki. Jeśli 
spodziewamy się tylko kilku dziennikarzy, bo taka liczba mediów inte-
resuje się naszym urzędem, to może lepiej zaprosić ich do gabinetu na 
bardziej kameralne spotkanie, bez konferencyjnego zadęcia, ale w kli-
macie wzajemnego zaufania towarzyszącego małym grupom.

Jeśli spodziewamy się więcej niż kilku dziennikarzy, a w szczególno-
ści ekipy telewizyjnej, warto się zastanowić nad aranżacją pomieszcze-
nia (rycina 1). Stół w kształcie litery „U” zapewnia łatwy dostęp do go-
spodarzy. To ważne dla radiowców, chcących postawić przed nimi swe 
mikrofony, i kamerzysty, który chciałby nakręcić zbliżenia. Nie dener-
wują oni dziennikarzy prasowych, przepychając się między nimi i za-
słaniając im widok. Zajmowanie przez rozmówców miejsca pod kątem 
90o sprzyja rozmowie, gdyż pozwala na swobodny kontakt wzrokowy 
(Stankiewicz, 1999). Zasiadanie przy wspólnym stole zmniejsza bariery 
pomiędzy gospodarzami a gośćmi, które to bariery podkreśla „kinowe” 
ustawienie krzeseł na wprost prezydialnego stołu. Takie rozwiązanie, 
często obserwowane w telewizji, jest niezbędne, jeśli na konferencji jest 
kilkudziesięciu dziennikarzy. To się jednak rzadko zdarza komuś, kto 
nie jest premierem lub rzecznikiem NATO.



915. konferencja prasowa

Rycina 1. Konferencja prasowa – aranżacja pomieszczenia

Źródło: opracowanie własne

Poza głównym stołem warto przygotować miejsca dla technicznej 
ekipy telewizji, która po rozłożeniu swego sprzętu nie interesuje się 
przebiegiem konferencji, czemu zazwyczaj daje wyraz swoimi zblazo-
wanymi minami. Tam też powinni usiąść pracownicy obsługi, będący 
w pogotowiu w razie konieczności doniesienia lub skserowania jakichś 
materiałów. Nie muszą oni w takim wypadku wstawać od stołu i dzięki 
kontaktowi wzrokowemu z gospodarzami może się to odbyć bez spe-
cjalnego zamieszania. Dobrze byłoby też, żeby w zasięgu wzroku pro-
wadzącego była osoba, która może zareagować, jeśli za oknem ktoś 
w  trakcie konferencji zacznie pracować młotem pneumatycznym lub 
jeśli piętro wyżej ktoś zacznie akurat wiercić dziurę w ścianie. Nie jest 
to aż takim rzadkim wypadkiem, jak by się mogło zdawać.

Nawet jeśli na konferencję nie przyjechała telewizja, nie powinno 
się usadzać gospodarzy plecami do południowego okna. Trudno się na 
nich wtedy patrzy, a gdyby jednak pojawiła się jakaś kamera, to zupełnie 
nie można by ich sfi lmować. Miejsce za plecami gospodarzy najlepiej 
zostawić na logo instytucji lub herb miasta.
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Tradycją konferencji jest poczęstunek. Są dwa modele żywienia 
dziennikarzy przy okazji konferencji – „przynęta” i  „omasta”. Posiłek 
typu „przynęta” jest zapowiadany na zaproszeniu: „Po zakończeniu kon-
ferencji zapraszamy na poczęstunek”. Jest to zazwyczaj bardziej obfi ty 
posiłek. Tak nachalne stosowanie metody „przez żołądek do serca” ma 
jednak kilka wad, stąd też lepiej tego unikać. Może wywołać niesmak, 
szczególnie w wypadku instytucji publicznych, jako próba przekupstwa. 
Sugeruje także, że informacje nie są wystarczająco atrakcyjne same 
w sobie. Może także stawać w sprzeczności z zawodowymi obowiązka-
mi reporterów. Dziennikarz, który z powodu natłoku obowiązków musi 
natychmiast popędzić do redakcji lub na inną konferencję, straci okazję 
skorzystania z naszej gościnności. 

Posiłek typu „omasta” jest serwowany w trakcie konferencji. Z natury 
rzeczy jest to coś lżejszego – najczęściej jakieś ciasteczka i napoje. Taka 
forma pozbawia sytuację wszelkich dwuznaczności. Postawienie czegoś 
na stole, przy którym sadza się gości, jest naturalnym odruchem. Korzy-
stanie z takiego posiłku nie przeszkadza dziennikarzom w wykonywa-
niu ich zawodowych obowiązków. Należy tylko pamiętać, by poczęstu-
nek został zaserwowany tak, aby nie rozpraszać uczestników konferencji 
– liczba termosów i cukierniczek oraz rozłożenie szklanek i butelek ma 
tu znaczenie mniej banalne, niż to się zdaje. Dziennikarz, który będzie 
się przez pół konferencji głowił, kiedy wypada poprosić o podanie cu-
kierniczki, wiele z niej nie zapamięta. Zostawianie tego zadania sekre-
tarce często prowadzi do tego, że kryterium takiego a nie innego rozło-
żenia talerzy z ciasteczkami jest jej wygoda, a nie to, by dziennikarz nie 
musiał się zamartwiać, że zajął słabą „strategiczną pozycję”. 

W odróżnieniu od imprez organizowanych przez fi rmy komercyjne, 
władza publiczna powinna zachować umiar w wystawności poczęstun-
ku. Nie chodzi o to, by na stole znalazły się tylko słone paluszki i woda 
mineralna – aż tak siermiężnie być nie musi. Wydaje się, że najbardziej 
adekwatne będą standardowe ciasteczka oraz soki, ewentualnie kawa 
i herbata. 
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5.2. Zapraszanie dziennikarzy

Wybierając termin konferencji, warto sprawdzić, czy w tym czasie nie 
mają miejsca jakieś konkurencyjne wydarzenia. Oczywiście w każdej re-
dakcji jest więcej niż jeden dziennikarz. Niemniej, jak już wspomniano, 
są dziennikarze mniej lub bardziej ważni. Tym drugim redakcje „pusz-
czają” zazwyczaj znacznie obszerniejsze teksty niż, na przykład, prakty-
kantom. W sobotę lub niedzielę można robić konferencję tylko w razie 
absolutnych hitów (Cianciara, Uścińska, 1999). Najbezpieczniejszy jest 
początek tygodnia – gazety przed weekendem mają co prawda większe 
nakłady, ale są też zazwyczaj zamykane wcześniej, co oznacza, że ilość 
miejsca na świeże materiały jest ograniczona (Furman, 2002).

Konferencja powinna się rozpocząć mniej więcej pomiędzy 11.00 
a 14.00. Wcześniej niż o 11.00 to z punktu widzenia dziennikarzy prasy 
codziennej jest w środku nocy. Wydarzenia z godzin późniejszych niż 
15.00 nie mają w TV szans na trafi enie nawet do lokalnych serwisów 
informacyjnych. A na drugi dzień nie są już warte pokazania w ogóle.

Zawiadomienia o konferencji można rozesłać na dwa sposoby: za-
adresowane do konkretnych dziennikarzy lub ogólnie – do redakcji. 
Ten pierwszy sposób rodzi pewne zobowiązanie, co może dać większą 
skuteczność. Choć z drugiej strony może też zrodzić kłopoty wynikają-
ce z wymiany informacji wewnątrz redakcji, gdyby adresat na przykład 
zachorował. Niemniej, rozstrzygającym argumentem jest w tej sprawie 
to, że wysyłanie imiennego zaproszenia może wywołać wrażenie, iż do-
bieramy sobie dziennikarzy, zapraszając tych, którzy są nam przychylni. 
Takie podejrzenie naraża nas na pogorszenie stosunków ze wszystkimi 
pozostałymi dziennikarzami, czego zdecydowanie trzeba unikać. Dlate-
go najlepiej wysyłać zaproszenia zaadresowane do redakcji, zaś potwier-
dzać ewentualne przybycie, wykonując telefony do konkretnych dzien-
nikarzy. Jest to najbardziej taktowny sposób przypomnienia o  naszej 
konferencji, docenienie dziennikarza i, być może, akceptowalny wpływ 
na to, kto z zaproszenia skorzysta.

Wyprzedzenie, z  jakim powinny zostać wysłane zaproszenia, zale-
ży od tego, jakich dziennikarzy oczekujemy. Jeżeli próbujemy zaprosić 
dziennikarzy wyspecjalizowanych, musimy wysłać zaproszenia oko-
ło tygodnia wcześniej. Jeśli możemy liczyć najwyżej na reporterów od 
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spraw lokalnych, wystarczy zaproszenia wysłać 1–2 dni przed konfe-
rencją. Tych pierwszych jest trudniej ściągnąć – planują oni swój czas 
z większym wyprzedzeniem. Specjalizacja jest jednak znamieniem ran-
gi w redakcyjnej hierarchii. Dziennikarze tacy piszą rzadziej, ale spod 
ich pióra wychodzą zazwyczaj dłuższe, poważniejsze teksty. Nie jest ich 
łatwo skusić konferencją – muszą być przekonani, że zostanie na niej 
powiedziane coś naprawdę ważnego, wymagającego starannego opra-
cowania. Co innego reporterzy. Ich ściągnąć nie jest trudno – próbują 
wszystkiego. Mała jest jednak szansa, że rezultatem ich pracy będzie coś 
więcej niż notatka. Wybór, czy zawiadamiamy pierwszych, czy drugich, 
zależy od oceny wagi tematu i  zawsze jest obarczony ryzykiem. Jeśli 
jednak wysłaliśmy zaproszenia z  większym wyprzedzeniem, licząc na 
poważniejszych dziennikarzy, zawsze warto przypomnieć telefonicznie 
o zaproszeniu na 1–2 dni przed konferencją.

5.3. Przygotowania merytoryczne

Jeśli już wszystkie kroki przygotowawcze zostały poczynione, pora 
przejść do najważniejszego – tego, co na konferencji będzie mówione. 
Pierwszym krokiem jest ustalenie podziału ról. W konferencji powinny 
wziąć udział trzy lub cztery osoby. Najważniejszą z nich jest gospodarz, 
który będzie głównym mówcą. Funkcję tę pełni osoba najwyższa ran-
gą spomiędzy obecnych – zapewne starosta, burmistrz lub jeden z jego 
zastępców, jeśli główny szef nie bierze udziału w konferencji. Gospo-
darz będzie mówił o  najszerszym wymiarze zagadnienia, o  sprawach 
zasadniczych. 

Niezbędny na konferencji jest także prowadzący – ktoś, kto przywi-
ta, przedstawi, udzieli głosu i zamknie konferencję. Gdy będą zadawane 
pytania i kilka osób zgłosi się jednocześnie, lepiej jest, by kolejność za-
bierania głosu ustalał właśnie prowadzący, a nie gospodarz. To bardziej 
taktowne, niż dobieranie sobie przez gospodarza rozmówców, zwalnia 
tego ostatniego z zapamiętywania kolejności zgłoszeń i nie wywołuje 
napięć pomiędzy nim a  dziennikarzami. Najczęściej rolę tę odgrywa 
rzecznik prasowy lub ktoś o podobnych zadaniach (Furman, 2002), kto 
na bieżąco utrzymuje kontakt z dziennikarzami i jest im znany.
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Trzecią ważną rolę w konferencji ma do odegrania jedna lub dwie 
osoby o  statusie specjalisty. Są to najczęściej podwładni gospodarza. 
Ich podstawowym zadaniem jest uzupełnienie prezentacji o szczegóły 
techniczne. Teoretycznie szczegóły takie gospodarz może znać lub też 
się ich nauczyć, jednak udział w konferencji jeszcze jednej lub dwóch 
dodatkowych osób ma istotne znaczenie także z  kilku innych powo-
dów. Po pierwsze, rozpisanie na głosy naszej prezentacji ułatwia oddzie-
lenie rzeczy najważniejszych od  tego, co jest tylko przyczynkiem lub 
tłem sprawy. Po drugie, jest to urozmaicenie. Jeden mówca, choćby nie 
wiadomo jaki miał talent, jest na dłuższą metę nużący. Zwłaszcza jeśli 
mówi o sprawach, które nie są nadzwyczajną sensacją ani nie obrzuca 
nikogo błotem. Dwa albo trzy głosy to zawsze kilka temperamentów, 
intonacji czy brzmień – jakaś odmiana. Po trzecie wreszcie, jest to do-
danie gospodarzowi prestiżu i pokazanie, że potrafi  korzystać z wiedzy 
współpracowników i ich doceniać. 

Jeśli warunkiem sensowności konferencji jest co najmniej dwudzie-
stominutowa prezentacja, to trzeba mieć świadomość, że relacje z niej 
zajmą w mediach elektronicznych nie więcej niż trzy minuty. W me-
diach drukowanych relacja taka nie zajmie nigdy więcej niż ćwierć 
strony, podczas gdy wystąpienie tej długości to co najmniej pięć stron 
maszynopisu. Jeśli zatem to, co z konferencji trafi  do mediów, będzie 
tylko ułamkiem tego, co zostanie powiedziane, to po co w ogóle ją się 
organizuje? To nie tylko sprawa rytuału zapewniającego równość po-
szczególnym mediom. Dziennikarz chce wiedzieć więcej, niż mieści 
się w informacyjnym serwisie. Po to, by samemu być lepiej poinformo-
wanym oraz dlatego, że jego ambicją jest przedstawić sprawę w sposób 
oryginalny, odmienny od kolegów z  innych redakcji. Ta potrzeba jest 
niestety w częściowej sprzeczności z interesem organizatorów. Można 
sobie wyobrazić, że „Puls Biznesu” będzie  relacjonował coś z punktu 
widzenia przedsiębiorców, zaś „Super Express” – z punktu widzenia pra-
cowników. Jednak w większości wypadków z naszego punktu widzenia 
najważniejsze w danej sprawie może być tylko jedno i byłoby dobrze, by 
wszystkie redakcje na to właśnie zwróciły uwagę.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest jednoznaczne wyróżnienie tez 
najważniejszych z naszego punktu widzenia. Powinny one zostać po-
wiedziane od razu, na początku. Trzeba je sobie wcześniej przećwiczyć, 
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ustalić kolejność argumentacji i  nie rozpoczynać od „wprowadzenia 
w najszerszy kontekst i przedstawienia ogólnego tła”. Na to przyjdzie 
czas. Nikt nie może mieć wątpliwości, o co w tym wszystkim chodzi, co 
jest istotą sprawy.

Natychmiast po głównych tezach trzeba powiedzieć o kosztach, naj-
lepiej w formie: „Na pewno państwa interesuje, ile to kosztuje. Kosztuje 
to...”. Takie pytanie i tak padnie, nie ma szans na ucieczkę od tego te-
matu. Jeśli podejmiemy próbę przemilczenia kwestii fi nansów przed-
sięwzięcia, nieuchronnie powstanie wrażenie, że jest to dla nas temat 
wstydliwy, że mamy na tym polu coś do ukrycia. Najlepszą metodą roz-
wiania takich wątpliwości jest spokojne przedstawienie najważniejszych 
liczb z własnej inicjatywy. Jeśli nie chcemy, by temat ten został uznany 
za pierwszorzędny, nie próbujmy go marginalizować, bo właśnie wtedy 
może pierwszorzędnym się stać. Gdy na konferencji po akcji promo-
cyjnej Krakowa w Nowym Jorku padło pytanie o  jej koszty, dyrektor 
wydziału promocji żachnął się na dziennikarzy: „Państwo to tylko się 
interesują, ile to kosztuje, a nie ile na tym można zyskać”. Następne-
go dnia można było w prasie przeczytać: „Dyrektor bardzo niechętnie 
udzielał informacji o kosztach akcji...”.

Cytat z  wypowiedzi gospodarza jest nieodłączną częścią relacji 
z konferencji. Dziennikarze najbardziej cenią sobie, gdy jest to zgrabna, 
chwytliwa puenta. Najlepiej więc coś takiego sobie wcześniej przygo-
tować. Jeśli nie mamy pomysłu na puentę, to wystarczy ułożyć jakieś 
jedno zdanie, dobitnie przedstawiające naszą tezę. Gdy prezentowane 
były wyniki konsultacji społecznych w sprawie strategii rozwoju Mało-
polski, wicemarszałek Janusz Sepioł powiedział: „To jeden lament nad 
drogami”. Ten „lament nad drogami” pojawił  się następnego dnia we 
wszystkich relacjach prasowych. 

Choć wydawać by się mogło, że zgrabne, obrazowe wyrażenia to 
domena spontaniczności i  naturalnych zdolności, to jednak napraw-
dę warto poświęcić tej sprawie chwilę wcześniej. Churchill miał po-
noć powiedzieć: „Moje najlepsze, rzucane niedbale puenty przygoto-
wuję z  wielotygodniowym wyprzedzeniem”. Uważać powinny także 
osoby, które mają naturalny dar obrazowego wysławiania się. Potrzeba 
zgrabnego cytatu jest bowiem u dziennikarzy tak wielka, że spuento-
wanie jakiegoś bocznego wątku może doprowadzić do zdominowania 
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w  przekazie medialnym całej konferencji przez tę sprawę. W  trakcie 
konferencji poświęconej problemom transportowym Małopolski, gdy 
został poruszony temat linii kolejowej Podłęże–Piekiełko, wspomniany 
już wicemarszałek województwa zażartował: „Trzeba uważać z tą linią, 
bo zawsze, gdy miała być budowana, wybuchała wojna światowa”. Żart 
dobry – faktycznie linię tę planowano zbudować akurat w 1914 i 1939 
roku i w obu wypadkach plany te pokrzyżowała wojna. Oczywiście na-
stępnego dnia relacje z konferencji zaczynały się od tego stwierdzenia. 
Budowa autostrady Kraków–Tarnów czy Zakopianki – główne tematy 
konferencji – zostały zepchnięte na dalszy plan.

Przygotowując się do konferencji trzeba się także zastanowić, jakie 
pytania mogą zadać dziennikarze. Oczywiście, nie wszystkich można się 
domyśleć, lecz najważniejszą sprawą jest przygotowanie się na rozmowę 
o tematach drażliwych. Liczenie na to, że nikt nie zapyta o to, o co nie 
chcielibyśmy być zapytani, jest naiwne i zgubne. Nie ma przyjemniejszej 
chwili w życiu dziennikarza niż głęboki oddech gospodarzy po usły-
szanym pytaniu. Westchnienie takie oznacza: „trafi ony – zatopiony”. 
Dziennikarz na pewno nie odczyta naszego zmieszania jako wyrazu 
zdziwienia, jakież to niebanalne pytanie udało mu się wymyślić. Będzie 
pewny, że oto trafi ł w nasz słaby punkt, w coś, co chcemy ukryć. Tym 
razem nie chodzi jednak o sprawianie dziennikarzom przyjemności. Je-
śli zależy nam, by dana sprawa nie została zinterpretowana jako jakaś 
ogromna afera, trzeba bez złości czy drżenia głosu, krótko i z sensem, 
odpowiedzieć na nawet najbardziej prowokacyjne pytanie. Można li-
czyć, że taka odpowiedź przyjdzie nam do głowy na poczekaniu, nie jest 
to jednak rozsądne. Lepiej się nad nią zastanowić wcześniej. Jeśli nasze 
obawy się nie spełnią i nikt nie poruszy kłopotliwych tematów, to i tak 
strata czasu poświęconego przygotowaniu się na najgorsze jest mniejsza 
niż możliwe uszczerbki na reputacji, gdy wskutek zaskoczenia niezbyt 
adekwatnie odpowiemy na podchwytliwe pytanie.

Kolejnym krokiem, który możemy podjąć przed konferencją, aby 
zwiększyć wpływ na to, co się po niej pojawi w mediach, jest przygo-
towanie materiałów dla dziennikarzy. Materiały takie rozdaje się bez-
pośrednio przed spotkaniem. Ich celem jest ułatwienie śledzenia jego 
przekazu. Powinny się w nich znaleźć główne tezy oraz wszystkie pre-
zentowane dane liczbowe. Każdy dziennikarz już w trakcie konferencji 



98 Część II. taktyka

stara się znaleźć własne, odmienne podejście do tematu. Jeśli, przygo-
towując materiały, zwolnimy go z obowiązku zapisywania najważniej-
szych informacji, może on na dostarczonym tekście zaznaczać frag-
menty najbardziej dla niego interesujące, sprawy, o  które chciałby się 
dopytać i tym podobne. Mniejsze jest niebezpieczeństwo, że w trakcie 
zapisywania coś zostanie przeinaczone lub, co gorsza, pominięte. 

Materiały poglądowe wykraczające poza to, co mówimy w prezen-
tacji, lepiej jest natomiast rozdać po konferencji. Dziennikarze woleliby 
otrzymać je od razu, by móc je czytać, jeśli gospodarze zaczną przynu-
dzać. Sami nie powinniśmy jednak zakładać, że nie potrafi my ich zacie-
kawić. Dziennikarz, choćby nie wiadomo jak był przekonany o swojej 
podzielnej uwadze, jeśli zacznie przeglądać materiały poglądowe, fol-
dery czy szczegółowe sprawozdania, na pewno mniej zapamięta z tego, 
co powiedzą gospodarze. Jeśli natomiast zacznie czytać materiały po-
glądowe po konferencji, jest to tylko nasz zysk – więcej uwagi poświęci 
naszym problemom.

O ile to możliwe, warto wzbogacić konferencję o  coś, co można 
pokazać, a  nie tylko o  tym opowiedzieć (Wiszniewski, 1999). Slajdy, 
tablice, mapy, zdjęcia, makiety czy interesujące przedmioty ułatwiają 
koncentrację na temacie konferencji, odciągając wzrok dziennikarzy od 
nowych kreacji koleżanek czy zmieniającej się za oknem pogody. Warto 
przy tym pamiętać, że gazetowy materiał opatrzony zdjęciem zawsze 
bardziej przyciąga uwagę czytelnika niż sam tekst. Również w pamięci 
telewidza słabiej zapisuje się relacja z  konferencji prasowej, na której 
jedyne, co można zobaczyć, to „gadające głowy” gospodarzy lub znudze-
ni dziennikarze. Modelowym przykładem może tu być bochen chleba 
wykorzystany kiedyś przez wicepremiera Grzegorza Kołodkę do pre-
zentacji projektu budżetu państwa. Nawet najbardziej nieżyczliwe wice-
premierowi media uległy sile tego zobrazowania i swe relacje opatrzyły 
odpowiednimi zdjęciami.

5.4. Przebieg konferencji

Rozpoczęcie konferencji należy do prowadzącego. On wita dziennika-
rzy, podaje temat i przedstawia uczestników, jeśli dziennikarze ich nie 
znają. Ważne jest, by przy każdej osobie, szczególnie zaś specjalistach, 
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podać nie tylko nazwisko, ale także imię i funkcję. Bez tego nazwisko 
jest informacją zerową – w  relacjach nie ma miejsca dla „kierownika 
Kowalskiego” ani „pana Kazia”. Jeśli prowadzący rzeczywiście ma pro-
wadzić, to po każdym kolejnym głosie inicjatywa powinna wracać do 
niego – on prosi w wystąpienie następną osobę. 

Kolejne kroki to przedstawienie głównych wiadomości i  tez przez 
gospodarza, a następnie dodanie szczegółów technicznych przez specja-
listów. Na przykład po decyzji zarządu miasta Krakowa o wprowadzeniu 
preferencyjnych kredytów na remonty prywatnych kamienic, w których 
zamieszkują osoby „z kwaterunku”, w konferencji prasowej wziął udział 
wiceprezydent odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe oraz dyrektor 
wydziału lokali i budynków. Ten pierwszy przedstawił istotę projektu 
– dla miasta bardziej korzystne jest dopłacenie do takich remontów, 
niż zapewnienie mieszkania lokatorom usuwanym z budynków, którym 
grozi wyburzenie. Dyrektor przedstawił, na jakiej wysokości kredyty 
można liczyć, jakie są warunki ich uzyskania i gdzie się z  tym trzeba 
zgłaszać.

Prezentacja nie powinna się kończyć na wystąpieniach specjalistów. 
Głos powinien wrócić do gospodarza. Po szczegółach technicznych 
przychodzi czas na kontekst – w podanym przykładzie było to miej-
sce przedstawianego projektu w całości polityki mieszkaniowej miasta, 
przypomnienie ogólnego stanu budynków w  starej zabudowie, ogra-
niczeń w ustalaniu wysokości czynszu przez właścicieli kamienic oraz 
wynikających z tego zobowiązań samorządu. Ponowne zabranie głosu 
przez gospodarza jest ważne, gdyż dzięki takiemu zabiegowi zmniejsza 
się prawdopodobieństwo, że pytania dziennikarzy skoncentrują się na 
problemach technicznych, a nie na istocie sprawy.

Po komentarzu czas już na zadawanie pytań. Jeśli nie wszyscy świet-
nie się znają, prowadzący powinien przedstawiać pytających, łącząc 
to ze wskazaniem: „Bardzo proszę. Redaktor Kowalski z  »Dziennika 
Wschodniego«”. To nie tylko docenienie dziennikarza – choć każde-
mu jest miło, gdy go publicznie rozpoznają. Podanie tytułu może być 
ułatwieniem dla odpowiadającego. Niby wszyscy dziennikarze słyszą 
i pytanie, i odpowiedź, ale jest jednak różnica, czy zgłosiła je „Rzeczpo-
spolita” czy „Super Express”, „Puls Biznesu” czy „Nasz Dziennik”. Nie 
chodzi bynajmniej o znaczenie tytułu, ale o jego preferencje – aspekty, 
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które prawdopodobnie będą dziennikarza interesować. Stanowczo trze-
ba natomiast odradzić sugerowanie dziennikarzom, że mają się przed-
stawiać. Może to być odczytane jako nietakt – taka sugestia oznacza de 

facto: „Niech ci się nie zdaje, że jesteś taki znany”. Jeśli prowadzący nie 
zna wszystkich dziennikarzy, może przed konferencją stanąć na kory-
tarzu, z każdym z przychodzących przywitać się osobiście i wymienić 
wizytówkami. Wizytówki może wetknąć w swoje materiały i w czasie 
prezentacji gospodarza raz jeszcze rzucić na nie okiem, by nie zrobić 
pomyłki. Publiczne przedstawienie osoby, którą poznało się kwadrans 
wcześniej, na pewno zrobi na niej dobre wrażenie – świadczy o uwadze, 
jaką jej poświęcamy.

Zasada „nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi” ma na 
konferencji szczególne znaczenie. Przez myśl nikomu nie powinno 
przejść, że pytanie zadane przez dziennikarza jest bezsensowne lub 
świadczące o jego niekompetencji. Nie ma tu miejsca na poczucie wyż-
szości. Każde zadawane pytanie jest odzwierciedleniem stanu świado-
mości dziennikarzy w danej sprawie. Powinniśmy uważnie go słuchać 
– bez rozpoznania tego stanu bardzo ciężko jest na niego wpływać. Naj-
więcej nieporozumień rodzi się, gdy rozmawiające strony zupełnie różne 
rzeczy uznają za oczywiste.

Bardzo ważne jest to, by odpowiadać dziennikarzom z widocznym 
entuzjazmem. Fascynacja tematem jest bardzo dobrym wskaźnikiem 
szczerości. Najbardziej wiarygodnymi mówcami na konferencji są takie 
osoby, które cieszą się, że ktoś w ogóle zainteresował się tym, co one 
robią i mogłyby godzinami opowiadać o każdym szczególe. Oczywiście 
tylko wtedy, gdy tego nastawienia nie wykorzystują do zbytniego roz-
drabniania się i zanudzania dziennikarzy trzeciorzędnymi szczegółami. 

Czy na wszystkie pytania należy odpowiadać? Na pewno są takie py-
tania, na które odpowiadać nie wolno. W dzień po krakowskim chary-
tatywnym „Balu Prezydenckim” dziennikarz „Super Expressu” zadzwo-
nił z pytaniem: „Czy to prawda, że po balu w ubikacji znaleziono dwie 
używane prezerwatywy?”. Jeśli tylko się uzna, że to, co można znaleźć 
w publicznych toaletach, nie jest przedmiotem urzędowego komentarza, 
to można być spokojnym, że żadna gazeta nie zamieści tematu na swych 
łamach. Takie pytania mają dla dziennikarza sens tylko wtedy, gdy ktoś 
pozwoli się sprowokować i odpowie. „Nie było orgii w urzędzie. Urząd 
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miasta stanowczo zaprzecza, jakoby...” – tak można sobie wyobrazić na-
główek następnego dnia, gdyby ktoś wdał się z dziennikarzem w jaką-
kolwiek polemikę.

Niemniej w sprawach bardziej merytorycznych z odmową odpowie-
dzi trzeba bardzo uważać – może się ona zdarzyć tylko w wyjątkowych 
sprawach i zawsze z uzasadnieniem. Innym niż „nie, bo nie”. Może to 
być „dobro śledztwa” lub „tajemnica handlowa”, ale nie może być mowy 
o  jakimś naciąganiu. Na niedopowiedzeniach najłatwiej buduje się 
oskarżenia i spiskowe teorie. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że uza-
sadnienie odmowy może być dwojakiego rodzaju – prawne lub „ludz-
kie”. To pierwsze bywa niewiarygodne dla wszystkich poza prawnikami 
i urzędnikami. Z ich punktu widzenia powiedzenie: „Jestem niewinny”,  
jest słabsze, niż powiedzenie: „Nie ma dowodów, że jestem winny”. To 
drugie oznacza jednak dla większości tylko tyle, co: „Jestem winny, ale 
nie ma na to dowodów”.

Czasami zdarza się, że jeden z dziennikarzy szczególnie drąży ja-
kiś boczny wątek, wywołując widoczne już rozdrażnienie pozostałych. 
Można mu wtedy zaproponować: „Jeśli pana tak sprawa ta interesuje, 
to możemy się spotkać indywidualnie zaraz po konferencji”. Zdarza się 
jednak, że dziennikarz w poczuciu jakieś misji nie zadowala się takim 
rozwiązaniem i dalej swą agresywną dociekliwością marnuje czas kole-
gów. Trzeba zachować spokój i cierpliwość – pod żadnym pozorem nie 
odpowiadać agresją czy próbami dyskryminacji. To nie jest nasza stra-
ta i  jakiekolwiek retorsje mogą tylko wywołać zawodową solidarność 
tych, którzy widząc nieuzasadnioną wrogość, mogą nawet zacząć nam 
współczuć.

Konferencyjna praktyka potwierdza teorie psychologii twórczości 
– z czasem pytania dziennikarzy padają coraz rzadziej, ale są coraz bar-
dziej oryginalne. Na konferencji poświęconej nowemu radioteleskopowi 
na początku pytano: „Co z  tego będzie miał zwykły zjadacz chleba?”. 
Zaś pod koniec: „Czy można przez to zobaczyć UFO?”. Zjawisko to 
warto wykorzystać do zgrabnego zakończenia konferencji. Jeśli bowiem 
zakończymy konferencję zbyt wcześnie, powstanie wrażenie, że chce-
my dziennikarzom zamknąć usta, że są jeszcze jakieś drażliwe sprawy, 
o które można by zapytać, ale oni na to nie wpadli. Jeśli będziemy nad-
miernie przeciągać, może powstać wrażenie, że było nudno. Dlatego, je-
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śli przerwy pomiędzy pytaniami się wydłużają, prowadzący może zasto-
sować formułę: „Czy są jeszcze jakieś pytania?”, a jeśli cisza trwa ponad 
trzy  sekundy, powiedzieć: „Jeśli nie, to bardzo dziękuję za przybycie”. 
Gospodarz dopowiada swoje „Dziękuję” i... ofi cjalna część się kończy, 
choć całość jeszcze nie.

Telewizja i radiowcy będą już po ofi cjalnym zakończeniu konferen-
cji chcieli nagrać gospodarza bądź specjalistów „na wyłączność”. Go-
spodarz musi być na to przygotowany i nie może się wymykać tylnymi 
drzwiami. 

Najczęstsze problemy, które zdarzają się organizatorom konferen-
cji, to przemieszanie ról i przecenienie swojego wpływu na dziennika-
rzy. Gdy prowadzący zaczyna opowiadać o  temacie, zamiast tylko go 
nazwać, zastępuje gospodarza. Gdy gospodarz zaczyna udzielać głosu, 
prowadzący nie jest już w zasadzie potrzebny i nikt nie będzie na nie-
go zwracał uwagi. Specjaliści poruszający tematy zasadnicze wywołują 
wrażenie, że poprawiają swego szefa. 

Jeśli nawet konferencja polega na tym, że gospodarz mówi, a dzien-
nikarze słuchają, to wcale nie znaczy, że może on im odruchowo wyda-
wać polecenia. Bardzo tego nie lubią. Mówienie: „Bardzo chciałbym, że-
byście państwo napisali o...”  jest bezsensowne. Zmniejsza tylko szanse, 
że akurat o tym ktoś coś napisze. „Uważam to za najważniejszą sprawę” 
– to maksymalny możliwy sposób podkreślania znaczenia wybranego 
zagadnienia. 

Jeszcze większym błędem jest jednak mówienie: „Bardzo chciałbym, 
żebyście państwo nie pisali o...”. Zrobił tak kiedyś Leszek Balcerowicz, 
gdy był wicepremierem. Następnego dnia nawet „Gazeta Wyborcza”, 
najbardziej mu przychylna, napisała: „Wicepremier Balcerowicz prosił 
dziennikarzy, by nie pisali o...”. Jeśli mleko się rozlało, na nic zaklęcia 
i prośby. 

* * *

Konferencja jest otwartą konfrontacją poglądów i zdolności z mediami. 
Daje szansę na uwypuklenie zalet, lecz grozi też obnażeniem słabości. 
Pozytywne rezultaty z łatwością mogą przewyższyć związane z nią ry-
zyko. Wymaga to jednak wszechstronnego przygotowania się – zarów-
no technicznego, jak i merytorycznego.



6. OBECNOŚĆ 
W MEDIACH

Afery, oskarżenia i skandale na pewno skupią na nas uwagę mediów. Co 
jednak zrobić, by pojawiać się na ich łamach nie tylko przy takich „oka-
zjach”? Przedstawione zestawienie (rycina 2) może pomóc w spojrzeniu 
przez medialny pryzmat na własną, codzienną aktywność. To prawda 
– dziennikarze sami starają się złowić ważne informacje. Jeśli coś bez-
apelacyjnie zalicza się do takiej kategorii, zapewne nie umknie ich uwa-
dze. Jednak wiele wiadomości o średnim znaczeniu może umknąć nie 
tylko im, ale i nam. Jeśli nie zostaną przez nas dostrzeżone i odpowied-
nio oprawione, nie zainteresują dziennikarzy albo nawet wcale do nich 
nie dotrą.

Wzbudzanie zainteresowania mediów sprawami o  umiarkowanej 
wadze może u niektórych wywołać wątpliwości i podejrzenia. Czy to 
nie jest marnowanie czasu, którego ciągle brakuje dla spraw naprawdę 
istotnych? Jeśli pojawianie się w prasie jest tylko sztuką dla sztuki – za-
spokajaniem miłości własnej i zabieganiem o „sławę mołojecką” – ocena 
taka może być uzasadniona. Jednak każda obecność w mediach jest oka-
zją do prezentacji prowadzonej polityki – przekonywania do tego, co dla 
naszej społeczności jest najważniejsze. Jeżeli tak ją wykorzystamy, nie 
jest już istotne, co było pretekstem i skłoniło dziennikarzy do kontaktu 
z nami. Jeśli chcemy, by nasze priorytety dotarły do świadomości ogółu, 
nie możemy się zadowolić jednorazowym ich wyrażeniem. Trzeba, jak 
Katon, niezależnie od tego, czego dotyczy nasze wystąpienie, zawsze 
dodawać: „A poza tym, Kartagina powinna zostać zburzona!”. I trzeba 
sobie stwarzać okazje, przy których będzie to można dodać.

Nikt natomiast nie powinien mieć wątpliwości, gdy chodzi o nęcenie 
mediów o zasięgu szerszym niż krąg własnych wyborców. Dla promocji 
powiatu czy miasta ma to znaczenie trudne do przecenienia.
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A. Sprawy wewnętrzne

Struktura
Wybory władz, 
personalia

Zmiany własnościowe

Zmiany organizacyjne

Rozwój
Otwarcie lub zamknię-
cie obiektu, oddziału

Ukończenie lub rozpo-
częcie przedsięwzięcia

Nowe oferty i produkty

Nowi klienci

Nowe technologie 
i wynalazki

Poprawa warunków 
pracy, szkolenia

Certyfi katy

Wyznaczenie celów

Ogłoszenie bilansu

Otwarcie 
na świat

Publiczna kontrola, 
przegląd, dni otwarte

Objazd prezentacyjny

Ciekawostki Jubileusz

Wyprawa, wyjazd, 
wycieczka

Zabytkowe budynki 
i przedmioty

Hobby pracowników

B. Relacje z innymi
Współpraca Zainicjowanie 

Wspólne działanie

Wystąpienie na forum 
innego podmiotu

Przystąpienie do 
organizacji

Kontakty 
ofi cjalne

Zaanonsowanie spotkania

Wizyta osobistości

Otrzymanie listu

Odpowiedź na list

Ocena Protest

Poparcie

Ocena merytoryczna

Odniesienie się do oceny

Uhonorowanie

Porównania Udział w targach

Miejsce w rankingu

Rywalizacja Współzawodnictwo

Wyzwanie

Udział w konkursie

Pobudzenie 
działalności dla 
dobra 
publicznego

Na rzecz rozwoju społecz-
ności lokalnej

Działalność ekologiczna

Działalność charytatywna

Mecenat

Sponsoring

C. Fakt publiczny
Wiadomość Komentarz

Reakcja

Data
Powszechnie znany 
dzień lub tydzień

Wakacje, dzień wolny

Debata Głos w debacie

Zaaranżowanie debaty

Świadectwo w debacie

D. Raporty i badania
Własne Sondaż opinii

Analiza

Prognoza

Zestawienie faktów

Cudze Ocena

Dostosowanie do potrzeb 
lokalnych

Wykorzystanie

Rycina 2. Przynęty na media

Źródło: opracowanie własne
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6.1. Sprawy wewnętrzne

Przez sprawy wewnętrzne nie można rozumieć wyłącznie spraw urzę-
dowych. To, co dzieje się w przedsiębiorstwach komunalnych, szkołach 
czy placówkach kultury, może być dla mediów nawet bardziej intere-
sujące. O  ile sprawy zmian kadrowych i  strukturalnych, wyznaczania 
celów i przedsięwzięć rozwojowych są tymi, które nie wymagają spe-
cjalnego zachęcania dziennikarzy, o tyle warto na chwilę się zatrzymać 
przy „otwarciu na świat”. 

Jak wiadomo, służby drogowe pojawiają się w mediach tylko w jed-
nym kontekście – gdy „znów ich zima zaskoczy”. Dobrze odśnieżone 
ulice nikogo wszak nie interesują. Czy jest na to jakiś sposób? Kilka lat 
temu, u progu zimy, dyrektor krakowskiego Miejskiego Zarządu Dróg 
zarządził przegląd sprzętu wszystkich fi rm, które wygrały przetargi na 
właściwe utrzymanie stanu ulic. Na podmiejski plac zjechały się nie 
tylko pługi i  piaskarki, ale także zaproszeni dziennikarze, dowiezieni 
specjalnie dla nich podstawionym mikrobusem. Mogli zrobić zdjęcia 
i usłyszeć, ile jest sprzętu i w jakim jest on stanie, ile przygotowano ma-
teriałów sypkich i oczywiście, ile to wszystko będzie kosztowało. Mogli-
by sobie sami przygotować taki materiał, telefonując do poszczególnych 
fi rm. Taki publiczny przegląd był jednak dla nich wygodny – oszczędzał 
pracy i dostarczał pretekstu. Rezultat – nagłówki w rodzaju: „Brakuje 
tylko śniegu”.

Nie zawsze można zgromadzić w  jednym miejscu wiele rozpro-
szonych obiektów, ale zawsze można je objechać w dobrym towarzy-
stwie. Gdy zbliża się początek września, każda z gazet musi napisać coś 
o szkole. Nie zawsze trafi a się taka gratka, jak reforma edukacji. Inaugu-
racje i akademie nie są zaś zbytnio medialne. Mimo to, tak ważna rzecz, 
jak budowa szkoły, pojawia się w  mediach zazwyczaj tylko dwa razy 
– gdy zapada decyzja i gdy już po ukończeniu szkoła jest otwierana. Ta-
kich szkół w budowie było w Krakowie kilka, w większości dość daleko 
od siedzib redakcji. Przed 1 września prezydent pojechał je obejrzeć, 
jak łatwo przewidzieć, w towarzystwie dziennikarzy. Wśród uliczek na 
osiedlach i przedmieściach oglądali oni budynki w stanie surowym i te 
właśnie na ukończeniu – każdy z nich sam w sobie nie był zbyt intere-
sujący, ale liczyło się porównanie. Dziennikarze zyskali „szkolny” ma-
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teriał, a mieszkańcy – przypomnienie o priorytetach władz miasta na 
polu oświaty.

6.2. Wspólne działania

To, co robią wspólnie dwie instytucje czy osoby, zawsze silniej przykuwa 
uwagę mediów niż to, co ma do powiedzenia każda z nich osobno. Czy 
to współpraca, czy rywalizacja – upublicznienie tego, co już w zasadzie 
dzieje się publicznie, jest łatwiejsze. Niezależnie, czy sami jesteśmy ini-
cjatorem takiej współpracy, czy też odpowiadamy tylko na czyjąś aktyw-
ność, warto się zatroszczyć o zawiadomienie dziennikarzy. Nasz partner 
może nie przejmować się opinią publiczną i zachować swą aktywność 
w ukryciu. Władza lokalna tego robić nie powinna.

Rytuały, które wynikają z ofi cjalnych kontaktów z różnymi „osobi-
stościami”, bywają dość kłopotliwe. Jeśli już jednak musimy je odpra-
wiać, warto to robić w obliczu dziennikarzy. Trzeba tylko uważać, by 
przekazy uścisków dłoni, powitań i pożegnań nie zdominowały naszego 
publicznego obrazu. Mogą być okrasą, ale nie powinny być większością 
okazji, przy których prasa o nas pisze. 

Na pewno natomiast warto upubliczniać własne reakcje na to, co 
inni robią ważnego. Czy to jest protest, czy poparcie, czy wyważona, 
merytoryczna ocena. Podobnie jest z wszystkimi takimi sytuacjami, gdy 
urząd lub podległe mu instytucje są porównywane z  innymi – czy to 
w trakcie targów, czy w rankingach przygotowywanych przez zewnętrz-
ne ośrodki. 

Czytelnicy, a za nimi media, fascynują się także wszelkiego rodza-
ju rywalizacjami. Zwycięstwo w zawodach i ligach służy promocji całej 
społeczności, z której pochodzą tryumfatorzy. Choć nie zawsze druży-
nom z mniejszych miejscowości udają się takie sukcesy, jak na przykład 
Górnikowi Łęczna, niedawno Amice Wronki czy niegdyś Ruchowi Ra-
dzionków, to jednak troską władz warto uczynić nie tylko wspieranie 
samych drużyn, ale także pomoc w nagłaśnianiu ich tryumfów.

Jeśli chodzi o działalność na rzecz dobra publicznego, to oczywiście 
jest to istota pracy samorządu. Nagłaśnianie tego, co się samemu robi na 
co dzień, trzeba zaliczyć raczej do spraw wewnętrznych. Warto jednak 
zwrócić szczególną uwagę na wszystkie te sytuacje, gdy przedsiębior-
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stwa komercyjne, za naszym pośrednictwem lub namową, podejmują 
działania na rzecz swojego otoczenia. 10 tysięcy złotych otrzymane 
przez dom kultury od sponsora, to dla mediów 10 razy więcej niż 100 
tysięcy z budżetu. 

6.3. Sprawy publiczne

Kolejna grupa przynęt to te, które polegają na „podpięciu się” pod coś, 
o czym media już piszą lub o czym napiszą na pewno, tylko jeszcze nie 
wiedzą co. Podany już wcześniej przykład z objazdem szkół opiera się 
również na tej zasadzie. Coś, co się wydarzyło, można skomentować 
lub na to zareagować. Czasami media mają ochotę odegrać się na kimś, 
z kim mają na pieńku. W roku 1993 rząd Waldemara Pawlaka rozpo-
czął swą działalność od kilku wrogich dziennikarzom zachowań. Gdy 
więc jego pierwszą decyzją było wstrzymanie programu pilotażowego 
mającego przekazać samorządom miejskim dodatkowe zadania, media 
tylko czekały, by nagłośnić protesty. Kto pierwszy się zgłosił, mógł się 
przebić nawet do ogólnopolskich wiadomości.

Przed wyborami samorządowymi przedstawiciele wszystkich me-
diów zjechali się do gminy, w  której nikt nie chciał zostać radnym. 
W tym czasie w Pcimiu reporter „Rzeczpospolitej” spisywał zachwyty 
mieszkańców nad pożytkami z wybierania władz lokalnych. 

Gdy toczy się szersza debata, można w niej zabrać głos lub zorgani-
zować konfrontację głównych antagonistów na swoim terenie. Można 
też posłużyć jako świadectwo – potwierdzenie takich a nie innych racji. 
Ponad dwa tysiące gmin planowało nową sieć szkół w obliczu reformy 
oświaty. Jedne robiły to lepiej, drugie gorzej. Ale tylko jedna – Ujsoły 
– stała się pozytywnym bohaterem reportażu w „Gazecie Wyborczej”. 
Gdy media piszą o szerszym zjawisku, zawsze muszą znaleźć kogoś, kto 
będzie służył jako przykład. Jeśli mamy się czym pochwalić – warto 
zabiegać, byśmy to właśnie my byli tym przykładem.

Media drukowane, choć ich esencją są literki, tak naprawdę uwiel-
biają obrazki. Wśród tych ostatnich szczególnie cenione są wykresy 
i mapki. Te zaś niezmiennie towarzyszą wszelkiego rodzaju badaniom, 
sondażom, raportom i  prognozom. Z  tego powodu, oraz oczywiście 
w wyniku naturalnego zainteresowania mediów tym, jakie jest społe-
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czeństwo, wszelkie tego typu opracowania warto prezentować dzienni-
karzom. Jeśli przygotowaliśmy je sami, sytuacja jest prosta. Jeśli jednak 
nas na to nie stać, można zawsze spróbować wykorzystać to, co zrobili 
inni – CBOS, OBOP i różne ośrodki badania opinii i ośrodki naukowe. 
Sytuacja w naszym mieście może diametralnie się różnić od tego, co 
dzieje się w całym kraju lub idealnie to potwierdzać. Badania takie mogą 
uzasadniać prowadzoną politykę lub być impulsem do jej autokorekty. 

* * *

Przedstawione przynęty można łączyć. Jednego tylko trzeba się wystrze-
gać – schematyczności. Im bardziej typowa jest sytuacja, którą chcemy 
zainteresować media, tym więcej pomysłowości trzeba, by ją interesują-
co przedstawić. Dla dziennikarza kluczem jest oryginalność.



7. IMPREZA 
MASOWA

Najbardziej efektownym narzędziem komunikowania zawsze były im-
prezy masowe: igrzyska, koncerty, wiece i parady. Choć same w sobie nie 
zawsze są organizowane wyłącznie jako narzędzie komunikowania, to 
jednak komunikowanie zawsze im towarzyszy i zawsze stwarzają okazję 
dotarcia z naszym przekazem do jakieś grupy. 

Pierwszy podział imprez masowych, na który warto zwrócić uwa-
gę, to podział na imprezy zastane i wywołane. Procesja Bożego Ciała 
odbędzie się, czy sobie tego burmistrz życzy, czy nie. To, o czym może 
w tej sprawie zadecydować, to czy będzie niósł baldachim nad probosz-
czem. Imprezy zastane w  różnym stopniu dają okazję do „podpięcia 
się” z naszym przekazem. Od powitalnego wystąpienia po samą obec-
ność – w spektrum możliwości jest miejsce zarówno na takie, które są 
uświęcone tradycją, jak i na własne pomysły. W trakcie organizowanego 
w Kraśniku „Święta Cegły” burmistrz mógł ograniczyć się do rytual-
nego wystąpienia. Wystąpienia, po którym nikt nie spodziewałby się 
niczego ciekawego i które podkreślałoby tylko dystans między władzą 
a mieszkańcami. Zupełnie innym pomysłem na udział w tej imprezie 
było wystartowanie burmistrza w zawodach lepienia cegły, wraz z inny-
mi, lokalnymi VIP-ami. Na pewno zrobiło to na mieszkańcach „stolicy 
polskiej cegły” lepsze wrażenie, pokazując, że burmistrz jest ulepiony 
z tej samej gliny. 

Imprezę, którą sami organizujemy, zwykło się w żargonie branżo-
wym określać mianem event. Słowo to można by traktować jako kolejny 
przykład zaśmiecania języka. Wydaje się jednak, że takie słowo jest w ję-
zyku polskim potrzebne. Jego bezpośrednie tłumaczenie na język polski 
– wydarzenie – ma jednak istotnie węższe znaczenie. Coś się „wydarza” 
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nie z naszej woli. Stwierdzenie, że wydarzenie zostało „przygotowane” 
bądź „zainscenizowane”, sugeruje, że jest w tym jakaś sztuczność i fałsz. 

7.1. Zasady uczestnictwa 

Niezależnie od tego, czy organizujemy imprezę własną, czy jakoś chce-
my wykorzystać cudzą, warto rozważyć, na jakiej zasadzie uczestnicy 
wezmą w niej udział. Uczestnictwo w imprezie może być płatne, dar-
mowe, interesowne lub grupowe. 

Na wielu imprezach masowych może się bawić każdy i  za darmo. 
Skąd biorą się takie imprezy? Wiele z nich organizuje władza publiczna. 
„Chleba i igrzysk!” – to starożytne zawołanie ciągle obliguje władze do 
przeznaczania pieniędzy podatników na publiczną, darmową rozryw-
kę. Tak długo, jak koszty nie są szokujące, a rozrywka dobra, nikt pub-
licznie nie zgłasza sprzeciwów. Choć przecież domy dziecka i szpitale 
fi nansowane są z tych samych budżetów. Obyczaj najwyraźniej ma się 
dobrze, niezależnie od historycznych przeobrażeń. Dziś władze zobo-
wiązane są tylko do zapewnienia takim przedsięwzięciom wsparcia ze 
strony komercyjnych sponsorów. Motywy tych ostatnich nie zawsze są 
oczywiste. Mogą oni chcieć się przypodobać mieszkańcom jako poten-
cjalnym klientom swoich produktów. Ponieważ jednak organizacja ta-
kich imprez przynosi korzyści także przedstawicielom władzy, nie da 
się wykluczyć innej konfi guracji wzajemnych korzyści. Sponsorzy mogą 
wspierać imprezy organizowane przez władzę, gdyż ich potencjalnym 
klientem, któremu chcą się przypodobać, jest sama władza. Wątpliwości 
w tej dziedzinie mogą rzucać cień na całe przedsięwzięcie, warto zatem 
zachować tu ostrożność. Nie każdy sponsor imprezy masowej jest wart 
bezwarunkowej akceptacji. 

Jeśli impreza masowa jest doskonałą okazją, aby dotrzeć do maso-
wego klienta, to w wielu wypadkach przedsiębiorstwa komercyjne nie 
czekają, aż taką imprezę zorganizuje władza. Akcje takie, jak choćby 
„Inwazja Mocy” RMF-u, nierzadko przewyższają swą spektakular-
nością imprezy władzy. I  tu pojawia się odwrotny kierunek wsparcia 
i „podpinania się”. Władze lokalne zawsze chętnie widzą u siebie takie 
przedsięwzięcia, choć oczywiście czasami towarzyszą im kontrowersje 
spowodowane choćby możliwymi zniszczeniami. Władze mogą takie 
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akcje wspierać od strony organizacyjnej. Często jest to wystarczające, 
by zaskarbić sobie sympatię organizatorów. Wykorzystanie tej sympatii 
w postaci jakiegoś pokazania się w trakcie samej imprezy wymaga jed-
nak ostrożności. Nachalność w podkreślaniu obecności przedstawicieli 
władzy może być bardzo źle przyjmowana przez uczestników nastawio-
nych na luz i zabawę. W skrajnym przypadku widzowie krakowskich 
Wianków wygwizdali Mariana Krzaklewskiego, gdy zabrał głos w trak-
cie tej imprezy jako kandydat w wyborach prezydenckich. 

Darmowe imprezy adresowane do każdego mogą służyć także pro-
pagowaniu jakichś idei. Przykładem może być tutaj Festyn Ekologiczny 
organizowany corocznie na krakowskich Błoniach. Różnica jest w zasa-
dzie tylko taka, że promowane nie są produkty, lecz prospołeczne zacho-
wania. Ta właśnie różnica ma jednak istotne znaczenie dla mediów, któ-
re natychmiast obniżają swój poziom podejrzliwości względem krypto-
reklamy. Jeśli zatem można powiązać imprezę masową z jakimkolwiek 
wyższym celem, podnosi to szansę na zainteresowanie nią dziennikarzy. 
Można mieć tu tylko wątpliwość, czy aby czasem taka ideowość nie staje 
się naciągana. Gdy coraz trudniej jest odróżnić imprezy promocyjne od 
ideowych, te drugie będą na pewno na tym tracić. 

Nie wszystkie imprezy są jednak darmowe. Opłaty uczestników 
mogą być zwykłą transakcją handlową. Niezależnie od wielu okazji, przy 
których można się zabawić za darmo, ciągle jeszcze wiele rozrywek jest 
dostępnych tylko na komercyjnym rynku. Coraz częściej słychać jednak 
głosy o pojawiającym się tutaj napięciu. Darmowy koncert Stinga zor-
ganizowany w ramach promocji sieci telefonii komórkowej natychmiast 
powoduje, że bilety na komercyjne koncerty innych gwiazd wydają się 
jakby droższe. 

Opłaty uczestników nie muszą wcale przynosić organizatorom 
zysku. Wiele organizacji przygotowuje takie imprezy „po kosztach”, 
a przychody z biletów pokrywają tylko najbardziej niezbędne wydatki. 
Opłaty zawsze są jakąś barierą, lecz sprawa ta nie jest zupełnie jedno-
znaczna. Doświadczenia z wprowadzaniem na polski rynek darmowych 
gazet są takie, że – w odróżnieniu od niemieckich czytelników – Polacy 
traktują taką prasę jako z założenia gorszą. 

Ostatnim rodzajem płatnego uczestnictwa są imprezy, w których bi-
lety służą zbieraniu funduszy na jakiś szlachetny cel. Najpopularniejsze 
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są tu imprezy charytatywne. Podobnie rzecz się miała z festynem zorga-
nizowanym w podtarnowskiej gminie Ładna, celem zebrania pieniędzy 
na budowę boiska piłki nożnej. Niezależnie od samej opłaty za wstęp 
imprezom tego rodzaju towarzyszą zazwyczaj dodatkowe działania słu-
żące zdobyciu dodatkowych wpłat uczestników. Wachlarz możliwości 
rozciąga się tu od aukcji dzieł sztuki po piwo z dodatkowym, „szlachet-
nym” narzutem. 

Tego typu działania mogą być same w sobie źródłem fi nansowania 
imprezy. W wypadku imprez handlowych czy też konkursów uczestnicy 
mogą nie wnosić żadnych opłat za sam wstęp. Tym, co ma ich przy-
ciągnąć i sprawić, że ich udział przyniesie organizatorom korzyści, jest 
możliwość kupienia czegoś lub wygrania jakiejś nagrody. 

Ostatnią podstawą udziału w imprezie masowej jest przynależność 
do jakiejś grupy – pracowników konkretnej fi rmy czy członków ideowe-
go środowiska (kombatanci, wspólnota religijna). Jeśli za taką grupą stoi 
jakaś instytucja, może ona zorganizować imprezę masową w celu inte-
gracji środowiska bądź dania świadectwa wyznawanej idei. Największy 
pracodawca w Oświęcimiu – Zakłady Chemiczne „Dwory” – organizu-
je corocznie Dni Chemika dla pracowników i ich rodzin, co w praktyce 
oznacza połowę miasta. PTTK organizuje zloty turystów. W każdym 
z tych przypadków koszty imprezy są pokrywane z funduszy samej in-
stytucji, choć przecież fundusze te są wypracowywane głównie przez 
odbiorców imprezy. Warto zwrócić też uwagę, że udział w takiej impre-
zie jest niejako obowiązkiem dla tych, do których jest ona kierowana. 
Oczywiście nie ma przymusu, ale zawsze pojawia się pytanie: „Jeśli po-
winienem już tam iść, czy to nie będzie tylko marnowanie czasu?”. 

7.2. Zaangażowanie uczestników

Co jednak przesądza o  atrakcyjności imprezy masowej w  oczach jej 
uczestników? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Każda impreza masowa 
znajduje swój punkt na osi, której biegunami są podziw i udział. Z jed-
nej strony mamy imprezy, w których dla uczestników nie przewidziano 
żadnej aktywnej roli. Obserwatorzy rajdów samochodowych muszą się 
pogodzić z tym, że ich ewentualny doping i tak nie przebije się do uszu 
zawodników. Dla tych ostatnich zaś widzowie są raczej źródłem obaw 
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związanych z bezpieczeństwem. Na przeciwległym biegunie znajdzie-
my spotkania miłośników gier RPG (Role Playing Games), na których 
dziesiątki młodych ludzi w skupieniu wpatruje się w grube księgi sce-
nariuszy, a najbardziej widowiskowymi wydarzeniami są rzuty kostką. 
Gdzieś pomiędzy tymi biegunami są takie imprezy, w trakcie których 
podziw dla występujących jest połączony z jakimś aktywnym udziałem 
widzów: od podrygiwania w rytm muzyki, przez meksykańską falę, po 
chóralny śpiew. 

Przed organizatorem każdej imprezy pojawia się zatem pytanie, jaki 
zakres własnej aktywności uczestników można i  trzeba przewidzieć. 
Czasami barierą jest tutaj obyczaj. Nikt przecież nie będzie zachęcał 
słuchaczy w fi lharmonii do „zrywania marynary”. Czasami uczestnicy 
nie mają własnych pomysłów i warto coś im zasugerować, jak choćby 
nakrycia głowy w barwach narodowych. Rozruszanie publiczności jest 
zadaniem zawodowych wodzirejów, jednak ich talenty mogą być nie-
wystarczające wobec paraliżu wywołanego wśród widzów przez nową, 
nieznaną sytuację. Czasami zaś widzowie są zainteresowani własną ak-
tywnością aż za bardzo – jak na przykład boiskowi chuligani, dla któ-
rych mecz jest tylko pretekstem, by wyładować swą nienawiść do kibiców 
przeciwnej drużyny. W każdym razie, jeśli organizujemy imprezę danego 
typu po raz pierwszy, warto bardzo dokładnie przemyśleć, czego można 
się spodziewać po uczestnikach i czego oni spodziewają się po nas. 

Zaangażowanie uczestników jest także pochodną dynamiki samej 
imprezy. Najlepiej, jeśli nasza impreza stanie się spektaklem. Napię-
cie stopniowo narasta, a wraz z nim ekscytacja uczestników. Wreszcie 
przychodzi moment kulminacyjny, dający wszystkim poczucie satysfak-
cji i przekonanie, że uczestniczyło się w czymś ważnym. Gdy w trakcie 
kampanii wyborczej do parlamentu krajowego w Nadrenii-Palatynacie 
jednego dnia odbywały się wiece konserwatywnej CDU i radykalnych 
Zielonych, zdawałoby się, że różni je wszystko. Chadecy, pod krawa-
tami, spotykali się w południe na głównym placu przed katedrą, w ro-
dzinnej atmosferze przy dźwiękach big-bandu. Długowłosi sympatycy 
Zielonych, w dżinsach i powyciąganych swetrach, zebrali się wieczorem 
w widowiskowej sali domu kultury. I tylko jedno na obydwóch impre-
zach było wspólne – kolejność mówców. Najpierw przez parę minut 
przemawiał lokalny kandydat. Po nim uczestnicy wysłuchali kilkuna-
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stominutowego wystąpienia regionalnego lidera swojej partii. Dopiero 
wtedy przychodził czas na gwiazdę imprezy – ogólnokrajowego lidera. 
I Helmut Kohl, i Joschka Fischer wygłosili swoje godzinne przemówie-
nia poprzedzani miejscowym supportem, zupełnie jak rockowe zespoły. 

Nie zawsze jednak taki spektakl jest możliwy. W wypadku kierma-
szu jedyne, na co można liczyć, to stopniowe zwiększanie liczby od-
wiedzających, którzy na pewno nie zjawią się gremialnie w momencie 
otwarcia kramów. Nie będzie tu jednak żadnego dramatyzmu. Ot tak, 
od pewnego momentu liczba nowo przybyłych będzie mniejsza od licz-
by wychodzących i impreza będzie stopniowo wygasać. Jeszcze inaczej 
będzie na meczu, na którym nie sposób przewidzieć, w którym momen-
cie wydarzy się to, co wszystkich poruszy. Gdy przed laty krakowska 
Wisła przegrała wyjazdowy mecz z Realem Saragossa 1:4 i następnie 
na własnym boisku do przerwy było 0:1, wielu zrezygnowanych kibi-
ców opuściło trybuny. Stracili niesamowite widowisko, gdy wiślacy nag-
le się sprężyli, strzelili faworytowi cztery gole i pokonali go ostatecznie 
w rzutach karnych. 

Choć okoliczności mogą tu istotnie ograniczać pole manewru, za-
wsze warto zwrócić uwagę na dynamikę widowiska. Zapanowanie nad 
nią nie jest łatwe, może jednak podnieść oceny zarówno uczestników, 
jak i obserwatorów. Brak takiej refl eksji może doprowadzić do sytuacji, 
w której impreza „siada” właśnie dlatego, że poszczególne elementy za-
miast wzmacniać wrażenie, osłabiają je. 

Społeczna dynamika widowiska może być zależna od stopnia inte-
gracji uczestników. Znów mamy tu do czynienia ze skalą. Na jednym 
końcu znajdziemy uczestników całkowicie anonimowych, niczym na 
wieczorku zapoznawczym w sanatorium. Na drugim biegunie impre-
zę adresowaną do stałych bywalców, jak choćby centralną konwencję 
wyborczą stabilnej partii politycznej. Pomiędzy tymi skrajnościami 
warto zwrócić uwagę na dwa przypadki. Pierwszym z nich jest przypa-
dek „twardego jądra”. Część uczestników dobrze się już zna, lecz część 
pozostaje zupełnie zatomizowana. Tak często wyglądają imprezy dla 
rodziców organizowane przez przedszkola na rozpoczęcie roku. Rodzi-
ce średniaków i starszaków dobrze się już znają i z radością odnawiają 
kontakty po wakacjach. Rodzice maluchów stoją niepewni w swej nowej 
roli, dodatkowo deprymowani swobodą pozostałych. W takiej sytuacji 



1157. impreza masowa

szczególnie ważne jest, by wykorzystać integrację części do wciągnięcia 
w zabawę pozostałych. Wyobcowanie niektórych uczestników na pew-
no nie jest dla nich przyjemne. Jednocześnie warto mieć świadomość, 
że różny stopień zaangażowania może wynikać z odmiennych charak-
terów poszczególnych osób. Ekstrawertycy rzucą się w wir zabawy, in-
trowertycy będą woleli stanąć z boku i się przyglądać. 

Uczestnicy imprezy też mogą być zintegrowani, tyle że w podgru-
pach. Mieszkańcy poszczególnych sołectw na wiejskim festynie, pra-
cownicy różnych wydziałów na urzędowej imprezie integracyjnej czy 
wreszcie kibice każdej z drużyn na piłkarskim meczu – różne mogą być 
motywy i głębokość podziałów. Zawsze jednak warto pamiętać o tym, 
że rywalizacja pomiędzy grupami bardzo sprzyja ich wewnętrznej in-
tegracji. Można to wykorzystać, tworząc dla takiej rywalizacji ramy, na 
przykład zawody pomiędzy reprezentacjami sołectw. Można też się tego 
obawiać, jeśli rywalizacja budzi złe emocje, zawiść i agresję. 

7.3. Źródła atrakcyjności

Jakie atrakcje przyciągają uczestników imprez masowych? Pod tym 
względem imprezy można podzielić na trzy grupy: rozrywkowe, ideowe 
i polityczne. Najwięcej jest oczywiście imprez rozrywkowych: artystycz-
nych, sportowych, hobbistycznych, handlowych i konsumpcyjnych. 

Sztuka, jak zauważył Jeremi Przybora, to to, bez czego dałoby się 
żyć, ale cóż to byłoby za życie. Wydarzenia artystyczne będące istotą 
lub główną atrakcją wielu imprez masowych są tymi, na których szcze-
gólnie wyraźnie widać zróżnicowanie na osi podziw–udział. Z  jednej 
strony mamy profesjonalnych artystów, zachwycających samym swym 
kunsztem. Z drugiej strony są imprezy, w których każdy jest artystą, jak 
spotkania poświęcone zbiorowym śpiewom. Gdzieś pośrodku są wystę-
py amatorów, których podziwiamy, choć ich kunszt pozostawia nieco do 
życzenia. Podziwiamy ich, bo to „nasi”. Dzięki ich występom sami wi-
dzowie czują się lepiej, czują się udziałowcami tej lepszej rzeczywistości. 
Oczywiście motywem angażowania amatorów zamiast profesjonalistów 
są też względy fi nansowe. Bardzo często występy takie są formą docenie-
nia i wspierania wszelkich form aktywności w środowisku lokalnym. 
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Bardzo podobnie rzecz się ma w wypadku imprez sportowych, tu 
również mamy występy wyczynowców, masowe biegi i „naszych” amato-
rów. Ta paleta możliwości jest jednak poszerzana o kilka dodatkowych. 
Sport, choć coraz bardziej staje się tylko abstrakcyjnym skanalizowa-
niem wojowniczych atawizmów, ma swe początki w doskonaleniu bar-
dzo praktycznych umiejętności. Dzisiaj także możemy podziwiać na 
przykład zawody strażackie, w których jest doceniana sprawność kon-
kretna i użytkowa. Zawody takie są także okazją do budowania lepszych 
relacji straży pożarnej z macierzystym środowiskiem. 

Zawody sportowe mogą się odbywać także w  dyscyplinach zgo-
ła dziwacznych, jak choćby zawody w  rzucie gumiakiem do celu czy 
w młóceniu cepem. Dyscypliny takie mają swój walor o tyle, że każdy 
ma w nich równe szanse – nikt przecież nie trenuje cichcem rzutów 
gumiakiem. Podobnie żartobliwy charakter mają takie zawody, gdy 
w standardowej dyscyplinie potykają się zawodnicy znani na co dzień 
z innych ról. Mecze piłkarskie aktorzy kontra dziennikarze są najbar-
dziej znanym przykładem. W Limanowej zorganizowano kiedyś stałą 
ligę amatorskich drużyn piłki nożnej wystawianych przez najważniejsze 
instytucje w mieście. Podobno tylko drużyna policji odważyła się wy-
grać z urzędem skarbowym. 

Kolejnej porcji rozrywek mogą dostarczyć imprezom masowym hob-
biści. Niektóre pasje są bardzo widowiskowe i mogą być prezentowane 
jako pokazy. Najbardziej znanym przykładem są bractwa rycerskie i ich 
doroczna inscenizacja na polach pod Grunwaldem. Inne są znacznie 
mniej spektakularne, lecz mają na tyle licznych miłośników, że samo 
ich zebranie w  jednym miejscu staje się większą imprezą, jak choćby 
wspomniani już fascynaci gier RPG zjeżdżający się z całego kraju na 
swe ciche, całonocne konwenty. 

„Kupić, nie kupić, potargować można” – coraz powszechniejszą formą 
rozrywki staje się robienie zakupów. Nic zatem dziwnego, że targi, kier-
masze, prezentacje czy aukcje przyciągają tłumy. Na pewno odzywa się 
gdzieś tutaj jakiś atawizm. Tym razem nie po wojowniczych przodkach, 
lecz po prehistorycznych łowcach i  zbieraczach. Myszkowanie wśród 
straganów na pewno nie jest tylko utylitarne. Organizatorzy takich im-
prez powinni jednak pamiętać, że zainteresowanie zakupami różnicuje 
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członków rodzin. Warto wymyślić też jakieś atrakcje dla znudzonych 
dzieci i mężów, tak jak to praktykują niektóre sieci handlowe. 

Jako ostatnią atrakcję warto wymienić konsumpcję. Jest ponoć ple-
mię na Nowej Gwinei, które uważa przeżuwanie jedzenia za czynność 
wyjątkowo obsceniczną – po przygotowaniu posiłku każdy udaje się 
tam w pobliskie zarośla, żeby zjeść tak, by nikt tego nie widział. My 
szczęśliwie znajdujemy się w  kręgu kulturowym, w którym wspólne 
spożywanie posiłków jest jedną z podstawowych form budowania wię-
zi. Imprezy kulinarne stają się coraz powszechniejsze, czy to Festiwal 
Zupy w Krakowie, czy Dzień Kuchni Regionalnej w Starym Czarno-
wie. Nieco bardziej kontrowersyjne jest wspólne spożywanie niektórych 
napojów. Jak pisał Ogden Nash: „Herbata też zbrata; ale martini szyb-
ciej to czyni”*. Najbardziej znaną masową imprezą „trunkową” jest nie-
wątpliwie bawarski Oktoberfest. Jeśli władze Łącka organizują Święto 
Owocobrania i Śliwowicy, to, jak można się spodziewać, jest ono dosyć 
krótkie. 

Imprezy masowe nie muszą służyć wyłącznie rozrywce. Nawet jeśli 
imprezie towarzyszą działania mające ją uatrakcyjnić, to jednak bardzo 
często jej sens wynika bardzo mocno z podłoża ideowego. Pierwszym 
przykładem, który warto tu wymienić, są imprezy dobroczynne. Naj-
popularniejszą ich formą są akcje służące zbieraniu pieniędzy na jakiś 
szczytny cel, choć sama impreza ma charakter czysto rozrywkowy. Moż-
liwe są tutaj także inne pomysły. Jednym z najciekawszych jest „Sztafeta 
Pokoleń” – organizowana przez Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie, 
którego pensjonariusze prezentują młodym ludziom zapomniane już 
elementy niegdysiejszego życia wiejskiego: mielenie żarnami czy przę-
dzenie na kołowrotku. Tym, co otrzymują w zamian, jest nie tyle wspar-
cie dla samego ośrodka, ale zainteresowanie i poczucie, że jest się po-
trzebnym, że ma się coś ciekawego do opowiedzenia. 

Masową formę mogą mieć też działania o  charakterze ekologicz-
nym. Mogą to być oczywiście manifestacje czy protesty, nie braku-
je jednak także akcji pozytywnych, takich jak „Sprzątanie Świata” czy 
akcje sadzenia drzew. Wspólny wysiłek na rzecz społeczności lokalnej 
i najbliższego otoczenia może przynieść satysfakcję, tak samo jak wy-

* Tłumaczenie Stanisława Barańczaka.
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słuchanie koncertu. Koncerty natomiast mogą być urozmaiceniem eko-
logicznych imprez o  charakterze promocyjnym. Imprezy takie mogą 
być uatrakcyjniane działaniami nawiązującymi do ich ideowego uzasad-
nienia. Przykładem mogą być tutaj happeningi organizowane corocznie 
na krakowskich Błoniach, polegające między innymi na budowaniu ze 
starych puszek kopii Barbakanu. 

Niewątpliwie podłoże ideowe mają imprezy takie, jak spotkania 
kombatantów czy zjazdy absolwentów. Tym, co ludzi na nie przycią-
ga, jest poczucie wspólnoty ukształtowane kiedyś w  przeszłości. Jed-
nak prawdziwy sens i  rzeczywisty wigor zyskują takie imprezy wtedy, 
kiedy służą przekazywaniu jakiegoś etosu kolejnym generacjom. Musi 
być ktoś, kto jest zainteresowany przyjęciem i poniesieniem tej tradycji 
dalej. Dlatego też kiepsko wypadają zjazdy absolwentów podupadającej 
szkoły, zaś starzy harcerze nie kryją wzruszenia, gdy widzą następne 
pokolenie czerpiące radość z noszenia takiego samego munduru i śpie-
wające te same piosenki. 

Nie sposób wreszcie pominąć imprez o  charakterze religijnym. 
Masowe msze, procesje czy pielgrzymki przeczą tezie, że religia staje 
się czymś prywatnym i kameralnym. Indywidualne interpretacje dog-
matów nie zmieniają faktu, że zbiorowe wyrażanie fundamentalnych 
przekonań jest ich wyznawcom potrzebne. Oczywiście, że w wielu spo-
łecznościach udział w  uroczystościach religijnych odbywa się nie bez 
udziału społecznej presji. 

Wszystkie imprezy o podłożu ideowym mają jedną wspólną cechę 
– są one w dużo większym stopniu formą udziału w jakimś większym 
projekcie, w jakimś szerszym zjawisku. Bardzo rzadko sprowadzają się 
do samego podziwu dla jakiegoś przedstawienia czy autorytetu. Nie 
zmienia to faktu, że nawet w  trakcie takich imprez zaangażowanie 
uczestników i ich współtworzenie samego wydarzenia może być więk-
sze lub mniejsze. W niektórych kościołach „znak pokoju” to dyskretne 
kiwnięcie głową w bliżej nieokreślonym kierunku. W innych to uściski 
wielu dłoni, wzajemne uśmiechy i głębokie spojrzenia w oczy. Można 
zauważyć tendencję, że im bardziej udział w imprezach ideowych jest 
wyrazem osobistego wyboru, a nie presji grupowej, tym chętniej podej-
mowane są różne formy aktywności uczestników. 
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Podobne znaczenie ma zaangażowanie uczestników w ostatniej gru-
pie imprez masowych – w imprezach politycznych. Owszem, tutaj także 
niekiedy podziwianie widowiska jest podstawową atrakcją – jak choćby 
w wypadku wojskowych defi lad czy wizyt znamienitych, zagranicznych 
gości. Masowe imprezy państwowe są głęboko zakorzenionym rytu-
ałem. Składają się na symbolikę narodowej wspólnoty, nawet jeśli we 
współczesnym społeczeństwie dobrobyt zależy bardziej od liczby ko-
parek i tirów niż od liczby czołgów. Trudno sobie jednak wyobrazić, by 
przejazd tych pierwszych mógł się stać jakimś uatrakcyjnieniem naro-
dowego święta. 

Jednak sam udział w imprezach państwowych jest w czasach pokoju 
jedną z niewielu form wyrażania swojego patriotyzmu. Choć niewątpli-
wie przyjemniej być patriotą, podziwiając lotnicze pokazy, niż wysłu-
chując pompatycznych i nudnych wystąpień. Dawanie wyrazu własnym 
poglądom jeszcze lepiej widać w trakcie takich imprez, które są organi-
zowane w ramach rywalizacji politycznej. Demonstracje, wiece czy wy-
borcze konwencje mogą być jednak także uatrakcyjniane przez typowo 
ludyczne rozrywki. Ci, którzy nie mają zagorzałych zwolenników, inwe-
stują zazwyczaj w „kiełbasę wyborczą”. 

Zarówno w  wypadku imprez ideowych, jak i  politycznych mamy 
zazwyczaj do czynienia z „miksturą”. Jeśli nie starcza ideowego wsadu, 
niezbędny poziom atrakcyjności jest uzyskiwany przez sztukę, sport lub 
konsumpcję. Często proporcje składników tej mikstury są uświęcone 
wieloletnią tradycją, niczym odpustowe stragany. Niezależnie od tego, 
czy taką masową imprezę sami organizujemy, czy też chcemy dorzucić 
swoje trzy grosze do jakiejś imprezy zastanej, zawsze pojawi się przed 
nami pytanie, jakie proporcje tych składników będą dla uczestników 
imprezy najbardziej strawne.

7.4. Oprawa medialna

Imprezy gromadzące tłumy, czy choćby „tłumiki”, w naturalny sposób 
wzbudzają zainteresowanie mediów. Nie znaczy to jednak, że każda 
impreza masowa spotka się z  taką samą oprawą medialną. Skala jest 
tutaj szeroka. Na jednym biegunie można znaleźć skromną wzmian-
kę – odnotowanie faktu, że impreza w ogóle się odbyła bądź odbędzie. 
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Pośrodku skali jest omówienie samego wydarzenia – programu bądź 
przebiegu. Najważniejsza jednak jest świadomość, że imprezy masowe 
mogą wywołać w mediach stan ekscytacji. Jeśli dziennikarze uznają dane 
wydarzenie za wyjątkowe, nie zawahają się zachęcać do udziału w nim 
i z emocjonalnym zaangażowaniem roztrząsać różnych aspektów spra-
wy. Skrajnym przykładem są tu mistrzostwa świata w piłce nożnej, eks-
ploatowane przez media na wszystkie możliwe sposoby – od statystyk 
celności podań, po wydatki żon piłkarzy w trakcie zakupów. Nie trzeba 
jednak organizować mistrzostw świata, by skoncentrować na masowej 
imprezie uwagę mediów. Warto jednak się zastanowić nad rozłoże-
niem tej uwagi w czasie. Dziennikarze mogą imprezę masową omówić 
po jej zakończeniu, ale mogą też ją zapowiedzieć wcześniej. Nie ma co 
ukrywać, że z punktu widzenia organizatorów zapowiedzi imprezy są 
zdecydowanie cenniejsze niż sprawozdania z  jej przebiegu. Te drugie 
są oczywiście jak najbardziej korzystne. Dostarczają satysfakcji nie tyl-
ko inicjatorom, ale także uczestnikom i sponsorom. Impreza masowa, 
która nie odbiła się echem w mediach, na pewno jest niepowodzeniem. 
Zapowiedź jest jednak szansą nie tylko na zwiększenie liczby widzów, 
ale oznacza także, że sama impreza będzie obecna w mediach przynaj-
mniej dwukrotnie. W zdecydowanej większości wypadków media, któ-
re zapowiadały imprezę, relacjonują następnie jej przebieg. Faktem jest 
jednak także, że znacznie trudniej jest wywalczyć w mediach zapowiedź 
imprezy niż sprawozdanie. 

Zwiększenie prawdopodobieństwa medialnych zapowiedzi imprezy 
można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest patronat me-
dialny. Media bardzo chętnie obejmują patronat nad imprezami ma-
sowymi. Jest to dla nich darmowa promocja. Dla organizatorów jest 
to natomiast ryzykowny biznes. Jedynym pewnym skutkiem patronatu 
medialnego jest to, że media bezpośrednio konkurujące z patronem na 
pewno o naszej imprezie nie napiszą. Nawet po fakcie. Pomimo tej ewi-
dentnej straty może się okazać, że cała transakcja i tak jest opłacalna. 
Warto jednak ustalić z medialnym patronem takie warunki, by medium 
to nie ograniczyło się do sprawozdania z imprezy, ale właśnie aktywnie 
włączyło się w jej zapowiadanie. Inną sprawą jest, że posiadanie patrona 
medialnego może być warunkiem pozyskania sponsorów. 
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Drugim sposobem zainteresowania dziennikarzy przed samą impre-
zą jest przygotowanie wcześniejszych, poprzedzających główny punkt 
programu, wydarzeń medialnych. Nie chodzi przy tym tylko o konfe-
rencję prasową zapowiadającą samą imprezę. Może to być na przykład 
poprzedzająca wizyta zapraszanego artysty, ogłoszenie składu drużyny 
przed zawodami sportowymi czy też prezentacja przyszłych benefi cjen-
tów przed imprezą charytatywną. Dużą przewagę mają w tym wzglę-
dzie organizatorzy imprez kilkudniowych, na przykład festiwali. Bada-
nia obecności medialnej Festiwalu Kultury Żydowskiej na krakowskim 
Kazimierzu pokazują, że sprawozdaniom z kolejnych imprez festiwalo-
wych najczęściej towarzyszą zapowiedzi tego, co wydarzy się następnego 
dnia. Jest to najczęstsza forma medialnych zapowiedzi poszczególnych 
punktów programu. Materiały dziennikarskie, które byłyby wyłącznie 
zapowiedzią, są zdecydowanie rzadsze.

* * *

Imprezy masowe są w  dziedzinie komunikowania „ciężką artylerią” 
– nigdy nie wygrywają bitew samodzielnie. Wymagają zawsze wspar-
cia przez inne formy komunikowania – zapowiedzi medialne oraz na 
forum różnorakich organizacji, plakaty czy ogłoszenia. Lecz podobnie 
jak wystrzały ciężkiej artylerii, odbijają się szerokim echem. Nie znaczy 
to, że nie można przy okazji ich przygotowania popełniać błędów. Jest 
to o  tyle bardziej prawdopodobne, że olbrzymia różnorodność utrud-
nia jakąś systematyczną refl eksję nad problemem. W literaturze przed-
miotu jest bardzo niewiele praktycznych wzmianek o takich imprezach. 
Reżyseria teatralna ma swoje katedry na wyższych uczelniach. Prakty-
cy nowej dziedziny wiedzy poświęconej masowej rozrywce – ludologii 
– najczęściej polegają na własnym doświadczeniu, zdobywanym metodą 
prób i błędów.





8. AKTYWNOŚĆ 
ODBIORCÓW

Często pomijaną grupę narzędzi służących komunikowaniu tworzy 
wszystko to, co daje odbiorcom szansę na wykazanie się własną aktyw-
nością. Odbiorcy mogą taką aktywność podejmować sami. Trzeba jed-
nak pamiętać, że osoby niezadowolone są bardziej skłonne dzielić się 
tym odczuciem niż osoby zadowolone (Drogosz, 2005). Jeśli nie chce-
my liczyć wyłącznie na takie spontaniczne reakcje, można przygotować 
i zaproponować odbiorcom jakieś konkretne formy i konkretne zachęty. 

8.1. Motywacje aktywowanych 
i aktywujących

Co skłania samych aktywowanych do podjęcia podpowiadanych przez 
nas działań? Możliwe są tu rozwiązania najprostsze – jakiś zysk mate-
rialny. Może to być nagroda w konkursie bądź też próbka oferty. Jednak 
znacznie bardziej interesujące wydają się korzyści symboliczne. Podpo-
wiadane działania mogą poprawić samoocenę naszych odbiorców, mogą 
dać im szansę ekspresji ich uczuć i poglądów. Wartością może być też 
sama aktywność. Działania odbiorcy mogą dać mu poczucie przynależ-
ności do jakiejś wspólnoty, zmniejszając jego wyobcowanie. Wiele osób 
ceni sobie także kontrolę nad jakąś częścią rzeczywistości. Wreszcie ak-
tywność odbiorców może być dla nich okazją do zdobycia poklasku. 

Zanim zostaną omówione różne formy aktywności, od korzystania 
z  infolinii po udział w  konkursach, warto się zastanowić, czemu tak 
naprawdę mają one służyć. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Warto 
zacząć od samego wykazania zainteresowania. Rosjanie nazywają ludy 
Azji Środkowej ljubopytnyje – to ci, którzy kochają pytać. W kulturze tej 
części świata dostrzeżono, że zaciekawienie sprawami nowo poznanej 
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osoby jest najwyższą możliwą formą okazania jej szacunku. Zasada ta 
jest uniwersalna. Nie oznacza to, że musimy od razu, wzorem Uzbeków 
i  Kirgizów, dopytywać się każdego, jak jego dzieciom idzie w  szkole. 
Dobrze jednak, jeśli możemy spytać naszych odbiorców o coś, co wiąże 
się z naszym przekazem (Rusinek, Załazińska, 2005). 

Kolejną możliwością jest uzyskanie zaangażowania. Pierwszym kro-
kiem w przekonywaniu jest niezobowiązujące uznanie danej sprawy za 
ważną. Włączenie się w  dany problem, choćby symboliczne, pomaga 
utrwalić ten pierwszy efekt (Cialdini, 1999). Wywołanie aktywności 
może służyć także nagradzaniu tych, którzy najszybciej odpowiedzą na 
nasze wezwanie i tym samym uruchomieniu jakiejś rywalizacji. Są tacy, 
którzy zawsze we wszystkim chcą być pierwsi. Podobny rezultat mo-
żemy uzyskać, dając naszym odbiorcom możliwość współdecydowania 
o jakimś aspekcie sprawy. Ma to znaczenie dla tych, którzy lubią pozo-
stawić jakiś swój ślad w otaczającej rzeczywistości. Aktywność odbiorcy 
może także pomóc w dostosowaniu naszych działań do oczekiwań jego 
i  innych mu podobnych. Może też być dawaniem świadectwa – oso-
bistym potwierdzeniem znaczenia sprawy, do której odbiorca już jest 
przekonany. Nasi odbiorcy, jeśli ich do tego zachęcimy i im pomożemy, 
mogą sami rozpowszechniać dalej nasz przekaz. Wreszcie, dzięki ak-
tywności odbiorców, możemy powiększyć nasze zasoby, które będziemy 
wykorzystywać do przekonywania kolejnych osób.

Tych osiem możliwych korzyści, które możemy uzyskać, dając szansę 
odbiorcom na wykazanie się jakimś własnym działaniem, tworzy pewną 
skalę. Na jednym biegunie są te korzyści, które dotyczą bezpośrednio 
osoby, która aktywnością się wykaże, a na drugim biegunie są te dzia-
łania, z których korzyści dotyczą przekonywania innych osób. Niektóre 
działania mogą przynieść korzyści obydwóch tych rodzajów.

8.2. Wsparcie sprawy przez odbiorców

Jakie formy aktywności odbiorców są praktykowane w różnych kampa-
niach informacyjnych? Można zacząć od tych, które polegają na jedno-
znacznym wsparciu zamiarów, którym służy nasza instytucja. Wsparcie 
to może mieć charakter materialny. Pieniądze mogą być przekazywane 
w postaci datków lub darowizn. O datkach możemy mówić wtedy, kiedy 
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podarowana kwota jest niewielka. Jeśli jej wydanie nie jest zauważalną 
stratą w czyimś portfelu, wtedy nie jest ona dla naszego odbiorcy czymś 
szczególnie ważnym i angażującym. Może wynikać raczej z presji spo-
łecznej bądź sytuacyjnej niż z głębokich przemyśleń. Z tymi mamy do 
czynienia wtedy, kiedy ktoś przekazuje nam darowiznę – kwotę na tyle 
znaczącą dla niego, że przeznaczenie jej na taki, a nie inny cel jest decy-
zją przemyślaną i przez samego zainteresowanego uznawaną za ważną.

Poza uniwersalną zimną gotówką możemy też liczyć na dary. Kon-
kretne produkty przekazuje się zdecydowanie łatwiej niż pieniądze. Po 
pierwsze, można dawać rzeczy, które komuś zbywają, są jeszcze uży-
teczne, ale nie mają już wartości handlowej. Po drugie, dającemu dużo 
łatwiej wyobrazić sobie pozytywny rezultat, który osiągnął swym darem. 
Po trzecie wreszcie, zdecydowanie zmniejszają się tą metodą podejrze-
nia, że nasza ofi ara może zostać zmarnotrawiona lub zdefraudowana. 
Właśnie na takiej zasadzie jest oparty sukces działającego w Krakowie 
stowarzyszenia „Wiosna”. Nie zbiera ono pieniędzy, lecz gromadzi dane 
o  tym, komu z  potrzebujących i czym można by pomóc. Ci, którzy 
chcieliby wykazać się dobrym sercem, mogą wybrać konkretną rodzinę, 
o konkretnych potrzebach. Przygotowawszy odpowiednią paczkę, mogą 
sami dostarczyć ją obdarowywanym. 

Przemiany ekonomiczne doprowadziły współczesne społeczeństwo 
do podziału na tych, którzy mają pieniądze i na tych, którzy mają czas. 
Ci drudzy mogą ofi arować innym swoją pracę lub wesprzeć nią pożą-
dane działania. Wolontariat może polegać na wykonywaniu prac „dla 
każdego”, jak choćby roznoszenie paczek. Możliwy jest też wolonta-
riat profesjonalny – prace podejmowane w obrębie swoich wyjątkowych 
kompetencji. Informatyk zatrudniony na co dzień w  banku może po 
pracy przygotowywać stronę www, robiąc coś, co umie i  co go cieszy, 
a czego nie ma w zakresie swoich zawodowych obowiązków. Najwyż-
szym szczeblem dobrowolnego działania są darmowe usługi. Firma 
doradztwa personalnego może za darmo znaleźć fundaisera dla hospi-
cjum, którego i tak nie byłoby stać na profesjonalne usługi w zakresie 
rekrutacji. Przedsiębiorcy i  usługodawcy zawsze mają martwe sezony, 
w trakcie których mogą mieć „wolne moce przerobowe” do wykorzysta-
nia w jakimś szlachetnym celu. 
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Kolejną formą, w  jakiej może się wyrażać aktywność odbiorców, 
jest wymiana nierównocenna. Mianem tym można określić wszystkie 
przypadki, kiedy dwie strony zyskują coś na transakcji, jednak z góry 
wiadomo, że nie zyskują tyle samo. Nadwyżka w takiej transakcji często 
jest zdecydowanie łatwiejsza do uzyskania niż jednoznaczne wsparcie. 
Czasami jest to wyłącznie obustronnie akceptowana gra pozorów. Taką 
symboliczną sprzedaż stosuje corocznie Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, rozprowadzając na ulicach swoje serduszka. Mniej symbolicz-
ny charakter mają stosowane często opłaty za wstęp na imprezy chary-
tatywne. Sam udział w imprezie jest oczywiście atrakcją, jednak wszyscy 
wiedzą, że cena biletu zdecydowanie przewyższa wartość samej usługi. 

Relacja taka nie jest już oczywista w  wypadku losów czy loterii. 
Może się zdarzyć, że niektórzy z odbiorców na takiej operacji jeszcze 
zyskają. Większość jednak będzie poniekąd stratna, choć akceptowa-
ny cel, któremu taka loteria służy, sprawia, że brak powodzenia nie jest 
traktowany jako porażka. Jest jeszcze jedna metoda, którą się stosuje, 
aby zachęcić do przekazywania wsparcia – licytacja. Dodanie do zakupu 
odrobiny emocji wynikających z rywalizowania z innymi chętnymi jest 
czymś, co wielu cieszy. Przy okazji można także uzyskać wyższą cenę 
tego, co się sprzedaje. Licytacje odbywają się najczęściej publicznie, co 
daje zwycięzcom dodatkową nagrodę: chwałę i prestiż. 

Ostatnią formą opartą na handlu jest sprzedaż ukierunkowana. 
Wszyscy przed świętami kupują i  wysyłają kartki z  życzeniami, dla-
czego zatem nie kupić akurat tych namalowanych przez dzieci z domu 
dziecka lub niepełnosprawnych artystów. Ciastka sprzedawane przez 
duszpasterstwo akademickie na krużgankach dominikańskiego klasz-
toru w  ramach akcji charytatywnej nie są ani tańsze, ani droższe niż 
w sklepie. Jeśli ludzie je kupują, to także dlatego, że nic nie sprawia ta-
kiej przyjemności, jak rozpusta w zbożnym celu. To, że zakup czegoś, co 
i tak chętnie kupimy, służy przy okazji czemuś ważniejszemu, ukierun-
kowuje naszą uwagę na ten a nie inny produkt. 

Wsparcie naszego działania nie musi mieć charakteru materialne-
go. Może mieć także formę uzewnętrznienia opinii naszych odbiorców. 
Najstarszą formą są tutaj podpisy składane przez odbiorców pod jakimś 
protestem, apelem, a także pod listami kandydatów w wyborach (Shea, 
Burton, 2001). Te ostatnie są nie tylko wypełnieniem ustawowego wy-
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mogu. Pozwalają one także namierzyć potencjalnych zwolenników, do 
których można w przyszłości wysyłać kolejne komunikaty, w tym także 
prośby o wsparcie fi nansowe czy pomoc w kampanii. Samo podpisanie 
się pod listą kandydatów jest też krokiem w stronę pozyskania wyborcy 
w dniu głosowania. Nie zawsze jednak się to udaje. Nie brakuje w Pol-
sce przykładów, gdy kandydaci w wyborach uzyskali mniej głosów niż 
liczba podpisów niezbędna do rejestracji ich kandydatury. 

Także podpisy pod protestami i apelami mogą służyć identyfi kacji 
w przyszłości zwolenników jakiejś idei (Porębski, 2001). W amerykań-
skiej praktyce lobbistycznej powszechnie gromadzi się tego typu infor-
macje, by z nich skorzystać w przededniu jakiegoś ważnego głosowania 
w  Kongresie. Kiedy na przykład ma być zmieniane prawo dotyczące 
posiadania broni, wtedy wynajęta fi rma wkracza do akcji. Wedle staw-
ki określonej „od głowy” telefonuje się do osób z okręgów wyborczych 
wahających się kongresmanów – takich osób, które kiedykolwiek pod-
pisały się już pod jakimś apelem w tej sprawie lub publicznie określiły 
swoje poglądy. Pracownik fi rmy lobbistycznej informuje je: „Kongres-
man z Pana okręgu waha się przed głosowaniem w tej tak ważnej dla 
Pana sprawie. Może byłby Pan zainteresowany wysłaniem do niego 
osobistego apelu? Jeśli tak, to prześlemy Panu proponowany tekst ta-
kiego apelu i adres, pod który należy go wysłać. Tekst apelu może Pan 
oczywiście zmienić, lecz wystarczy, jeśli złoży Pan swój podpis...”. Takie 
indywidualne apele, choć wymagają więcej wysiłku, na pewno robią na 
odbiorcach większe wrażenie. Na pewno także pogłębiają zaangażowa-
nie w daną sprawę tego, kto taki apel wysyła. 

Odbiorców możemy zachęcać do bezpośredniego propagowania na-
szej idei wśród innych osób (Norris, 2002). Najmniej absorbującą formą 
są wszelkiego rodzaju znaki poparcia: od bransoletek dyskretnie wy-
stających spod mankietu, przez naklejki na zderzaki samochodów, po 
plakaty wywieszane na witrynie sklepowej. Takie znaki poparcia tworzą 
atmosferę powszechności danej opinii i  tym samym mogą przełamać 
wątpliwości tych, którzy obawiają się, że są jedynymi, którzy właśnie 
tak myślą (Cialdini, 1999). Wrażenie sukcesu może oczywiście samo 
w  sobie przekonać tych, którzy się wahają, a  którzy chcieliby być po 
zwycięskiej stronie. 
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Najnowszym odkryciem w tej dziedzinie jest tak zwany marketing 
wirusowy. Polega on na przygotowaniu niewielkiego pliku – obrazka, 
animowanej prezentacji, nagrania lub fi lmiku – który jest następnie 
przesyłany e-mailem do kolejnych znajomych. Część takich działań ma 
charakter spontaniczny, jak choćby rozsyłane w  trakcie kampanii wy-
borczej w 2005 roku fragmenty fi lmu O dwóch takich, co ukradli księżyc, 
z  braćmi Kaczyńskimi rozważającymi stosowanie nieczystych zagrań 
w  trakcie wyścigu. Coraz więcej fi rm i  instytucji dostrzega siłę tego 
niezwykle taniego narzędzia. Dobry pomysł może tą metodą przykuć 
uwagę setek odbiorców bez żadnych praktycznie kosztów.

Nowinki techniczne nie przekreślają tradycyjnej formy przekonywa-
nia, którą jest rozmowa twarzą w  twarz. Tutaj też można wyjść poza 
oczekiwanie inwencji samych odbiorców. Podpowiadanie sposobów 
argumentacji, jak również samej potrzeby takiego oddziaływania, na 
pewno zwiększa szansę, że coś takiego się zdarzy. Przykładem może 
być tutaj kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, której spoty pokazują 
dzieciom, jak zachęcać rodziców do wspólnego czytania. Czasami może 
to być tylko skromna sugestia, jak w czasopiśmie dla dzieci „Bajki-Graj-
ki”, w którym stała rubryka zawierająca gry została zatytułowana „Za-
graj z tatą”.

8.3. Wsłuchanie się w głos odbiorców

Odbiorcom można także stworzyć szansę „wygadania się”: czy to bez-
pośrednio, czy przez telefon, czy przez Internet. Bezpośredni dialog 
może mieć formę spotkań otwartych, na których wszyscy zainteresowa-
ni będą mogli zadać pytania czy wyrazić swoje opinie. Nie ma co ukry-
wać, spotkania takie, szczególnie w wypadku większych miast, przycią-
gają specyfi czny typ ludzi. Na pewno jest tam zawsze nadreprezentacja 
osób motywowanych emocjonalnie czy wręcz ogarniętych jakąś obsesją 
(de Barbaro, 2005). Nie zmienia to jednak faktu, że organizacja takiego 
spotkania jest sygnałem także dla tych, którzy na samo spotkanie się nie 
wybiorą. Podobnie rzecz się ma z dyżurami, w trakcie których przed-
stawiciele danej instytucji są do dyspozycji indywidualnych osób. Takie 
dyżury są często konieczne, choć trzeba mieć świadomość, że wiele osób 
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szuka w  takich miejscach pomocy w  jakichś dalece kontrowersyjnych 
lub dawno przegranych sprawach. 

Podejmowaniu interwencji mogą służyć także specjalne linie tele-
foniczne. Na pewno jest to sposób, który ułatwia kontakt odbiorcom. 
Z drugiej strony anonimowość, którą daje linia telefoniczna, pozwala 
wielu osobom dać upust swoim emocjom. Stąd też obsługa takiej linii 
wymaga zwykle podwyższonej odporności psychicznej. Trochę mniejsze 
zagrożenie występuje w wypadku linii telefonicznych, które służą celom 
bardziej „terapeutycznym”. Na opakowaniach proszków znajdują się 
numery telefonów, pod które można zadzwonić, „by podzielić się swo-
imi uwagami na temat prania”. Można zżymać się na system społeczny, 
który zachęca ludzi do tak bzdurnych interakcji lub nie wierzyć, że ktoś 
ma na nie w ogóle ochotę, jednak pracownicy fi rm produkujących takie 
proszki mogą potwierdzić, że nie brakuje osób, którym taka rozmowa 
wydaje się naprawdę potrzebna. 

Interwencje i „wygadanie się” można realizować przez sieć kompute-
rową. Poczta elektroniczna jest jeszcze łatwiejszą i jeszcze bardziej ano-
nimową formą kontaktu niż telefon. W każdym razie upowszechnienie 
Internetu spowodowało istotny wzrost liczby skarg zgłaszanych na nie-
punktualność autobusów krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. Bardziej publiczny charakter mają internetowe fora 
dyskusyjne (Pawłowska, 1995; Porębski, 2001). 

Czy to w  formie elektronicznej, czy papierowej, możliwe jest tak-
że sformalizowanie głosów naszych odbiorców w postaci ankiety. Tu-
taj ważnym dylematem jest zakres tego, o co będziemy pytać. Mogą to 
być proste oceny, których wyrażenie nie jest dla odbiorców szczególnie 
uciążliwe. Bardziej ryzykowne jest proszenie o opinie – rozbudowane 
i  co za tym idzie zniuansowane. Nadmierne oczekiwania mogą znie-
chęcić wszystkich tych, którzy są po prostu zadowoleni z tego, co mają 
ocenić. Otrzymane odpowiedzi będą wtedy dużo częściej opiniami nie-
zadowolonych. Jeśli nasze ankiety zamierzamy wykorzystać tylko jako 
źródło informacji o naszych słabościach, nie ma w tym nic złego. Jeśli 
jednak wyniki ankiety mogą stać się sama w sobie wydarzeniem pub-
licznym, wtedy może się zdarzyć, że stosując bardziej rozbudowaną an-
kietę, będziemy się musieli tłumaczyć z jej gorszych wyników. 
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Kolejnym stopniem może być przygotowanie ankiety pozwalającej 
odbiorcom na zgłaszanie swoich postulatów. O ile jednak w wypadku 
ocen i opinii wykorzystanie wyników ankiety jest poniekąd oczywiste, 
rzecz znacznie gorzej wygląda, jeśli chodzi o postulaty. Bardzo małe 
jest prawdopodobieństwo, że jakąś istotną część z nich będzie się dało 
wypełnić, dlatego lepiej stosować pytania zamknięte, w których postulat 
sprowadza się do wyboru spomiędzy osiągalnych możliwości.

8.4. Plebiscyty i konkursy

Sformalizowane opinie mogą mieć także formę plebiscytów. Najpoważ-
niejszy charakter mają takie, które służą podjęciu decyzji w jakiejś spra-
wie, na przykład wyboru nowego logo instytucji czy hasła promocyjnego 
miasta, jak to miało miejsce w Krakowie. Pozostawienie jakiejś decyzji 
do podjęcia odbiorcom jest tutaj warunkiem wstępnym całej procedury.

Kolejny rodzaj plebiscytów to plebiscyty popularności. Wybór Czło-
wieka Roku w naszym mieście może być najprostszym przykładem. Wy-
korzystanie tego pomysłu jest na tyle powszechne, że niektóre redakcje 
zaczynają mieć kłopoty z odzewem mieszkańców na nowe plebiscyty. 
Dlatego też czasem stosuje się kolejną formę – plebiscyty mobilizujące. 
Gdy wybierane jest najlepsze do życia miasto w regionie, wiadomo, że 
mieszkańcy wielu miejscowości zmobilizują się pod wpływem lokalnego 
patriotyzmu. Gorzej, gdy okaże się, że w plebiscycie na Człowieka Roku 
wysoki rangą urzędnik wyśle swoich podwładnych, by kupowali gazety 
i wypełniali kupony w celu zapewnienia swojemu szefowi zwycięstwa. 
Tak to właśnie się wydarzyło w jednym z krakowskich urzędów.

Ostatnią formą aktywności odbiorców jest zaproszenie ich do kon-
kursów, gier i  turniejów. Udział w  rywalizacji jest dla wielu rozrywką 
samą w sobie, zaś wielu innych może dodatkowo skusić nagroda. Dy-
scyplinę, w której będzie się toczyć zaproponowana przez nas rywaliza-
cja, warto wybrać starannie z dostępnej palety możliwości. Składają się 
na nią konkursy erudycyjne, interakcyjne, sprawnościowe, losowe i „na 
odwagę”. 

Konkurs może być okazją do popisania się swą erudycją. Takie roz-
wiązanie ma sens, jeśli pozwala się ujawnić jakimś „ukrytym klejnotom” 
– pasjonatom, których otoczenie nie podejrzewa o dysponowanie tak 
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rozległą wiedzą. Jeśli i tak wiadomo, kto wygra, cała zabawa traci sens. 
Niemniej konkursy takie mają swój wymiar edukacyjny, pokazując, że 
wiedza popłaca. 

Konkursy sprawnościowe mają podobną specyfi kę. Siła, szybkość 
biegu czy koordynacja wzrokowo-ruchowa są cechami zastanymi. War-
to za nie nagradzać, lecz trzeba mieć świadomość, że niektórzy w takim 
konkursie będą przegrani już na starcie. Może to ich w ogóle zniechę-
cić do zgłoszenia się. W obydwu wypadkach możliwe są wersje złago-
dzone, czyli konkursy interakcyjne. Jeśli sukces zależy od inteligencji, 
umiejętności odgadywania uczuć innych, współpracy w zespole i  tym 
podobnych, wtedy szanse się zrównują. Nawet jeśli nie obiektywnie, to 
przynajmniej w opinii samych startujących – niewielu w końcu myśli 
o sobie, że są mniej inteligentni lub bardziej kłótliwi od innych. 

Tego typu problemów nie ma natomiast w  wypadku takich roz-
grywek, w których o sukcesie decyduje jedynie szczęście. W losowaniu 
każdy ma równe szanse, choć czasami i  tu rodzą się wątpliwości, jak 
w wypadku festynu w pewnej gminie, gdzie główną nagrodę wylosował 
syn wójta. Każdy ma taką samą szansę również w takich konkursach, 
w których jest nagradzana sama odwaga, na przykład tego, kto pierw-
szy się zgłosi. Tak wygląda większość konkursów przeprowadzanych 
w trakcie koncertu dla dzieci w ramach festiwalu „Shanties”. 

Poza dyscypliną, w  której odbędzie się rywalizacja, trzeba jeszcze 
wybrać zawodników. Nie musi być tak, że są to koniecznie uczestnicy 
indywidualni. W konkursach mogą startować zespoły stworzone wcześ-
niej lub zupełnie ad hoc. Może być też tak, jak na wspomnianym wcześ-
niej koncercie dla dzieci, na którym dwie drużyny tworzą ci, którzy 
siedzą po prawej i po lewej stronie sali, rywalizując w tym, kto głośniej 
krzyknie „Atlantyk!” lub „Pacyfi k!”. Jeszcze innym przypadkiem jest sy-
tuacja, gdy rywalizują całe społeczności – na przykład w ilości oddanej 
krwi – lub też reprezentacje takich społeczności – na przykład lokalne 
drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Niezależnie od tego, jaką formę aktywności przewidzimy dla odbior-
ców, oddziaływanie takich narzędzi ma dwa stopnie. Pierwszym z nich 
jest samo poinformowanie o  możliwości, jaką stworzyliśmy. Zwykle 
grono tych, którzy się o tej możliwości dowiedzą, będzie znacznie szer-
sze od grona tych, którzy z niej skorzystają i nie ma w tym nic złego, 
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jeśli nasze zaproszenie do aktywności weźmie to pod uwagę. Jest ono 
bowiem samo w sobie okazją do okazania odbiorcom zainteresowania 
czy nawet szacunku. Zachęta powinna być na tyle „miękka”, by u osób, 
które z niej nie skorzystają, nie wystąpiło żadne napięcie psychiczne: 
zawstydzenie czy niesmak.

Drugim stopniem jest już sam odzew na naszą propozycję. Skala 
tego odzewu może być mniej lub bardziej ważna dla naszej reputacji. 
Spotkanie przedwyborcze, na którym liczba potencjalnych wyborców 
jest niższa od liczebności orszaku kandydata, na pewno psuje obraz 
tego ostatniego w oczach zaproszonych dziennikarzy. O tym, ile osób 
zadzwoni na naszą infolinię, nikt się nie dowie i nikogo to nawet nie 
interesuje. W każdym indywidualnym przypadku warto się zastanowić, 
który z tych dwóch stopni jest dla nas ważniejszy. Każdy z nich bowiem 
może nam przynieść korzyści lub nieść ryzyko strat zupełnie niezależ-
nie od drugiego.



9. IMPREZA 
OFICJALNA

Trudno nie dostrzec popularności imprez ofi cjalnych, czyli takich, na 
które otrzymuje się imienne zaproszenie i nie trzeba płacić za wstęp. 
Firmy i instytucje uznają ich organizowanie za coś oczywistego, zaś za-
proszeni chętnie się tam zjawiają. Złośliwi powiedzą, że trudno się temu 
dziwić, skoro dają tam za darmo jeść. Czy jednak organizatorom chodzi 
wyłącznie o  stworzenie jakiejś „garkuchni” dla bogatych? Jeśli tak, to 
potrzebują oni jedynie dobrego kucharza. Jeśli jednak ktoś wydaje sporo 
pieniędzy na przygotowanie takiej imprezy po to, by rozwijać swe pub-
liczne kontakty, powinien na cały problem spojrzeć z innego punktu wi-
dzenia niż catering. Impreza ofi cjalna jest sprawdzoną metodą kontaktu 
z liderami opinii. Jednak równie popularne jak sama impreza są błędy, 
które przy tej okazji się popełnia.

9.1. Liderzy opinii

Znaczenie liderów opinii dla przekazywania informacji jest trudne do 
przecenienia (Black, 2001). Najbardziej namacalnym dowodem na ich 
ważną rolę są magazyny typu „Gala” czy „Viva”. Ważne osoby nie tylko 
podejmują ważne decyzje, lecz są także wzorem do naśladowania dla 
licznej publiczności. Powszechne jest przekonanie, że jeśli ktoś pięknie 
śpiewa lub świetnie organizuje produkcję cementu, to warto się intere-
sować tym, jak mieszka, jak wychowuje dzieci czy jak często zmienia 
partnerów życiowych. Każda organizacja może wiele zyskać, nawiązując 
kontakt z liderami opinii w swoim otoczeniu. Osobami, które w miejscu 
publicznym coś dla kogoś znaczą – od didżeja do proboszcza. Mało jest 
już autorytetów, które znaczą coś dla wszystkich. Nie ma jednak żadnej 
grupy, która nie miałaby swoich publicznych liderów.
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Zabieganie o uwagę liderów i ich dobrą opinię w naszej sprawie po-
zornie jest sprawą łatwą. Większość z nich nie zostaje liderami przez 
przypadek. Didżejem zostanie ten, kto częściej słucha muzyki i więcej 
na ten temat czyta. Liderzy są aktywniejsi i bardziej otwarci na infor-
macje. Jest jednak jeden problem. Jeśli ktoś jest przez innych uważany 
za osobę ważną, to rzadko się zdarza, by tego sam nie zauważał. Jeszcze 
rzadziej, by tej opinii nie podzielał. Liderzy chcą być także wyróżnieni 
w dostępie do informacji. Gdy w telewizji ktoś ważny mówi: „No, ja się 
o tym dowiedziałem z gazety” – to nie jest to komplement pod adre-
sem źródła informacji. To jest wytknięcie faux pas, jakim było postawie-
nie go w sytuacji, gdy o sprawie musiał się dowiedzieć tak, jak zwykli 
śmiertelnicy. Liderzy chcieliby się dowiadywać o wszystkim z pierwszej 
ręki, co jednak jest dość uciążliwe od strony logistycznej. Indywidualne 
spotkania „jeden na jeden” zajmują zbyt wiele czasu i nie każdy z każ-
dym zechce się tak spotykać. Impreza ofi cjalna jest giełdą informacji 
i ta „strawa duchowa” jest tam mimo wszystko ważniejsza niż szampan 
z kawiorem.

„Bywanie” nie oznacza bynajmniej, że liderzy przychodzą wymie-
niać opinie wyłącznie z organizatorem. Przychodzą spotkać się przede 
wszystkim z innymi gośćmi. Stworzenie im takiej możliwości jest rzeczą 
chwalebną. I znowu: jeśli jest to motywowane wyłącznie dobroczynnoś-
cią, organizator może pozostać w cieniu. Jeśli jednak chce uzyskać coś 
więcej niż tylko wdzięczność za sprawienie gościom przyjemności, musi 
się do tego dobrze przygotować. Wykrojenie jak największego kawałka 
informacyjnego tortu, którym jest impreza ofi cjalna, jest trudniejsze niż 
w wypadku tortu zwykłego.

Podobnie rzecz się ma z kolejnym daniem serwowanym w trakcie 
imprezy – prestiżem. Owszem, liderzy przychodzą na imprezy także 
po to, by potwierdzić swoje znaczenie – „Jeśli nie jestem zapraszany, to 
niby po czym mam poznać, jaki jestem ważny?”. Problem tylko w tym, 
że organizator imprezy ma tu znaczenie głównie jako wskaźnik tego, 
z  jakiej półki jest to impreza. Im ważniejsi goście, tym bardziej nasza 
impreza może zlać się w ich wspomnieniach w jeden ciąg z wieloma in-
nymi. Sama organizacja imprezy nie jest aż takim wyróżnieniem, jak to 
się najczęściej wydaje tym, którzy za nią płacą. Im silniej zakorzeniony 
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jest obyczaj, tym mniejsze wrażenie robi fakt, że się do niego stosujemy. 
Jeśli chcemy zostać zapamiętani, potrzebne jest coś więcej.

9.2. Uzasadnienie imprezy

Wyróżnieniem może być samo uzasadnienie imprezy. Uzasadnienia ta-
kie mogą być trojakiego rodzaju. Imprezy ofi cjalne towarzyszą wydarze-
niom istotnym dla organizatora. Otwarcie obiektu, rozpoczęcie przed-
sięwzięcia czy rozstrzygnięcie zawodów – nikogo nie dziwi, gdy otrzyma 
zaproszenie na towarzyszącą temu uroczystość. Samo wydarzenie może 
pozostać w pamięci uczestników, jeśli jesteśmy w stanie odciągnąć ich 
uwagę od tego, co ich najbardziej interesuje – „Kto się zjawił?” i  „Co 
tam słychać?”. Z drugiej strony fakt zgromadzenia wielu ważnych osób 
jest bardzo skutecznym sposobem podniesienia rangi tego, co się stało 
naprawdę – zarówno w oczach mediów, opinii publicznej, jak i samych 
liderów.

Nie zawsze jednak mamy okazję coś otworzyć lub zainaugurować. 
Wtedy przychodzą w sukurs uznane społecznie preteksty. Liczne, ofi -
cjalne „opłatki” są nie tylko zaprzeczeniem żartobliwej tezy o wyższo-
ści świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia – przy tej 
pierwszej okazji tylko niektóre instytucje organizują jakieś wewnętrzne 
„dzielenie się jajeczkiem”. Tak już jakoś się ułożyło, że wielu chciało-
by stanąć w blasku domowego ogniska tych najbardziej rodzinnych ze 
świąt. Wielkanoc nie dostarcza tak atrakcyjnych społecznie klimatów. 
Dostarcza ich natomiast numerologia. Okrągłe daty są okazją do świę-
towania jubileuszy, które są niczym więcej, niż uznanymi pretekstami 
do zwracania na siebie uwagi. Z faktu, że fi rma ma 150 lat, nie wynika 
dużo więcej niż z faktu, że miałaby ich 144. Zresztą gdyby nie system 
dziesiętny, 144. jubileusz byłby traktowany jako niezwykle ważny – to 
wszak tuzin tuzinów. „Podpięcie się” organizatorów pod religijne czy 
świeckie rytuały jest samo w sobie tylko przyzwoleniem na organiza-
cję spotkania. W zapewnienie mu wyjątkowości trzeba włożyć jeszcze 
większy wysiłek niż w wypadku imprezy towarzyszącej prawdziwemu 
wydarzeniu.

Ostatecznie, jeśli akurat niczego nie otwieramy, a do okrągłego ju-
bileuszu daleko, można zorganizować imprezę z otwartym uzasadnie-
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niem. Uhonorowanie czy nawiązanie kontaktu jako jedyne uzasadnie-
nie imprezy jest w zasadzie dopuszczalne, wymaga jednak szczególnie 
dobrego pomysłu na zapewnienie jej atrakcyjności. Czasami jakieś wy-
darzenie jest organizowane wyłącznie jako pretekst do imprezowania. 
Uroczyste wykłady, konferencje i seminaria o – przykładowo – tenden-
cjach w światowej energetyce bywają poświęcone głównie konsumpcji 
napojów wysokoenergetycznych.

9.3. Rodzaje gości

Podobnie trojakiego rodzaju są goście, którzy na imprezę są zaproszeni. 
Najważniejsi z nich to goście „uświetniający” – tacy, których obecność 
podnosi rangę imprezy. „Ho, ho, ho, kogo też tam nie było...” – takie 
wspomnienia mogą pozostać w pamięci na dłużej. Skąd jednak wziąć 
na imprezie osoby „z wyższej półki”? Jest na to kilka sposobów, o róż-
nym poziomie skuteczności. Niektórzy wierzą w probabilistykę. „Jeśli 
roześlemy zaproszenia do setki takich osób, to może ze trzy się sku-
szą? Może dawno nigdzie nie byli i nie mieli okazji sobie pobrylować?”. 
Rozwiązanie to jest bardzo zawodne – może się zdarzyć, że naprawdę 
nikt nie przyjdzie. 

Niektórzy próbują stosować tak zwaną podpuchę. Rozsyłają zapro-
szenia z programem, przewidującym wystąpienia Prezydenta Rzeczpo-
spolitej, prezesa NBP i księdza kardynała nie dlatego, że je potwierdzili, 
lecz dlatego, że organizatorzy liczą, że jeśli jeden z nich zobaczy na za-
proszeniu drugiego, to pomyśli, że wypada tam być. Jest to postępowanie 
nie dość, że nieuczciwe, to jeszcze głupie. Szansa sukcesu marginalna, 
zawód innych uczestników w razie niepowodzenia – niezmierny. 

Jest grupa osób, którym za uświetnienie imprezy można po prostu 
zapłacić. Niektórym zupełnie ofi cjalnie, jak na przykład artystom, któ-
rzy po występie pokażą się w kuluarach. Innym bardziej zawoalowanie, 
jak na przykład byłym głowom państw, które regularnie wygłaszają róż-
norakie odczyty. Były, nie były, ale: „Witamy serdecznie pana prezy-
denta!”. Wydaje się jednak, że najpopularniejszą metodą pozyskiwania 
uświetniających gości jest metoda „podwórkowa”. Zapraszamy kogoś, 
kogo znamy z podwórka, studiów lub wojska, a kto pojawi się na im-
prezie właśnie dla nas. Osobiste więzy lojalności są tym, co najczęściej 
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przeważa szalę i sprawia, że na przykład wiceminister spraw wewnętrz-
nych pojawia się na poświęceniu wozu strażackiego w Koniówce koło 
Czarnego Dunajca. Zjawia się, bo jest zaprzyjaźniony z kierownikiem 
ośrodka wypoczynkowego w Zakopanem, który z kolei jest zaprzyjaź-
niony z sołtysem Koniówki.

Podstawową grupą uczestników imprezy ofi cjalnej są goście „spo-
dziewani”. Tacy, których zaproszenie jest dla obydwu stron oczywiste. 
My ich mamy w naszym notatniku, a oni mają nas w swoim. Gdybyśmy 
ich nie zaprosili, na pewno by na to zwrócili uwagę. Poza tym warto 
też rozważyć zaproszenie gości „docenionych”. To tacy, którzy naszym 
zaproszeniem zostaną mile zaskoczeni. Na pewno do takiej grupy trze-
ba zaliczyć kierowników średniego szczebla w instytucjach, z którymi 
stale i  intensywnie współpracujemy. Ludzie ci na co dzień obsługują 
większość wzajemnych kontaktów, gdy jednak przychodzi do jubile-
uszu, zaproszenie jest adresowane do głównego prezesa. Jego podwładni 
z reguły są z tym pogodzeni w duchu komunistycznej tradycji: „Szam-
pan jest to ulubiony napój klasy robotniczej, pity ustami jej najlepszych 
przedstawicieli”. Tym bardziej zwrócimy na siebie uwagę, jeśli od tej 
tradycji odstąpimy. Sprawa nie jest jednak bezproblemowa. Po pierw-
sze – wielu szefów jest przeciwnych nawiązywaniu przez swoich pod-
władnych nieformalnych więzi, na przykład z dostawcami. Obawiają się 
– skądinąd słusznie – że takie więzi mogą wpływać na decyzje pracow-
ników w stopniu większym niż interes fi rmy. Gdy sieć hipermarketów 
„Carrefour” chciała otworzyć swój nowy krakowski sklep jeszcze przed 
ofi cjalnym wydaniem na to zgody przez urząd, kroplą, która przelała 
czarę, było rozesłanie do wszystkich zaangażowanych urzędników za-
proszenia na otwarcie, wraz z butelką wina. Zabieg ten wywołał bardzo 
gwałtowną reakcję prezydenta – wszystkie zaproszenia wraz z załączni-
kami zostały odesłane.

Poza wątpliwościami ekonomicznymi, spotkanie szefa ze swoimi 
podwładnymi w  kuluarach imprezy ofi cjalnej może być poważnym 
problemem towarzyskim. „Dla mojego szefa to byłaby klęska” – stwier-
dziła pracownica działu PR pewnej fi rmy. „Dla mojego zupełnie nie” 
– odpowiedziała jej koleżanka pracująca gdzie indziej. Szefowie w róż-
nym stopniu podkreślają swój dystans wobec pracowników. Jeśli jednak 
naprawdę zależy nam na podwładnych, powinniśmy przewidzieć dla ich 
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szefa jakąś szczególną rolę w trakcie imprezy i znaleźć jakiś sposób, by 
uprzedzić go o tym, że chcemy zaprosić na imprezę większą reprezen-
tację jego fi rmy.

Byłoby bardzo miło, gdyby goście potwierdzali wcześniej swoje przy-
bycie. Niestety, umieszczone na zaproszeniu literki R.S.V.P. nie przyno-
szą w naszym kraju zamierzonego rezultatu. Nie dlatego, żeby nie były 
zrozumiałe. Wydaje się po prostu, że przytłaczająca większość liderów 
opinii ma tak silne przekonanie o swojej wyjątkowości, że nie dopuszcza 
myśli, by fakt, że nie potwierdzili swojego przybycia, mógł być źródłem 
jakichś kłopotów – „No, mnie przecież nie wyproszą!”. W wielu wypad-
kach zaproszeni do ostatniej chwili nie wiedzą także, czy przyjdą.

9.4. Część oficjalna

Przebieg imprezy ofi cjalnej sprowadza się najczęściej do prostego sche-
matu. Po powitaniu/wystąpieniu i  ewentualnych wystąpieniach gości 
następuje wydarzenie kulminacyjne, a  po nim wszyscy mogą się już 
rozkoszować kuluarowymi rozmowami i poczęstunkiem. Ofi cjalne wy-
stąpienie jest traktowane przez gości jako uciążliwy rytuał. Jedynym 
elektryzującym słuchaczy momentem jest, gdy występujący rozpocznie 
kolejną frazę od charakterystycznego: „Kończąc...”. Niestety, ta fi gura 
retoryczna bywa nadużywana, zostawiając u słuchaczy poczucie głębo-
kiego zawodu. Tymczasem wystąpienie może zadecydować, czy nasza 
impreza zacznie być postrzegana jako typowa, czy też jako coś, co intry-
guje. Wystąpienie powinno być krótkie. „Mówca – jak mawiał Churchill 
– powinien wyczerpać temat, a nie słuchaczy”. Aby tak się stało, jakiś te-
mat musi w wystąpieniu się pojawić. Nie może być ono standardowym 
zlepkiem banałów. Powinna w nim się znaleźć choć jedna myśl, która 
nie jest dla słuchaczy oczywista. Nie ma tu przepisu na oryginalność, bo 
i też cóż to byłaby za oryginalność wedle przepisu. Jednak za wszelką 
cenę należy unikać podejścia, które tak objaśnił swym współpracowni-
kom pewien szef: „Będę mówił z  głowy, na wysokim poziomie ogól-
ności”. Zapamiętanie jednej oryginalnej myśli nie ma prawa przerosnąć 
możliwości pamięciowych mówcy, stąd też pod żadnym pozorem nie 
powinien on odczytywać wystąpienia z kartki (Murdoch, 2000).
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Stałym elementem wystąpienia są powitania bądź podziękowania. 
Jeśli mają być wyróżnieniem, nie mogą dotyczyć wszystkich (Aslett, 
1994). Tu obowiązuje zasada taka sama, jak w wypadku pieniędzy. Jeśli 
się ich wypuści zbyt wiele, tracą na wartości. Oczywiście jest bardzo 
przyjemne słuchać, jak nas publicznie witają bądź nam dziękują, lecz nie 
jest wielką przyjemnością słuchanie, gdy gospodarz odczytuje z kartki 
trzydziestą osobę, którą serdecznie wita. Nie jest to także wielka przy-
jemność dla tej osoby, gdy wszyscy wokół już dawno szemrają i spoglą-
dają nerwowo w kierunku stołów. Publiczne powitanie i podziękowanie 
nie jest jedyną formą wyróżnienia, którą może się posłużyć gospodarz. 
Wydaje się, że znacznie przyjemniejsze dla wyróżnionego jest to, gdy 
gospodarz znajdzie go później w kuluarach, uściśnie mocno rękę i po-
wie: „Bardzo się cieszę, że pana tutaj widzę” czy też: „Bez pani by się to 
na pewno nie udało”.

Szczególną ostrożność należy zachować, prosząc o  zabranie głosu 
jakichś ważnych gości. O ile własnemu szefowi w trakcie przygotowań 
można jeszcze powiedzieć: „Tak z  dziesięć minut wystąpienia byłoby 
OK”, o tyle wobec ministrów czy biskupów jest to w zasadzie niewy-
obrażalne. Jeśli jakiś nałogowy maruda zacznie nam opowiadać swoje 
dzieciństwo, to absolutnie nie będziemy mogli zrobić nic innego, jak tyl-
ko z uśmiechem potakiwać głową. Choćby nasza impreza właśnie waliła 
się w gruzy. Koniecznie przy tym trzeba pamiętać, że czas zupełnie ina-
czej płynie wtedy, kiedy się mówi, niż wtedy, kiedy się słucha.

Po wystąpieniu przychodzi czas na moment kulminacyjny – wyda-
rzenie, które jest ostatnią barierą przed podejściem do stołów. Tak patrzą 
na to goście przywykli do sztampowych ofi cjałek. Dla organizatorów to 
najważniejszy wyróżnik imprezy. To miejsce na jakiś pomysł, który po-
wiąże naszą instytucję z uzasadnieniem spotkania i zapewni nam miej-
sce w pamięci uczestników. Takiego miejsca w pamięci może zabraknąć 
dla nawet najbardziej wyszukanego menu. I znów nie ma tutaj żadnych 
recept. Nawet najlepsze pomysły wiele tracą przy powtórzeniu. Widać 
to najlepiej po skoku do basenu, którym burmistrz Polkowic uświetnił 
otwarcie pierwszego aquaparku w Polsce. Jego zdjęcie obiegło wszyst-
kie media. Od tego czasu wrzucanie gospodarzy do nowootwieranych 
basenów stało się już standardem i dlatego właśnie nie robi na nikim 
większego wrażenia. Pomysł może być zupełnie skromny. Gdy poświę-
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cano pierwszą w  Krakowie Kuchnię Brata Alberta, kardynał Franci-
szek Macharski wziął chochlę i osobiście rozlał pomidorową z wkładką 
mięsną przybyłym sponsorom i przedstawicielom władz miasta. Kawior 
i szampan byłyby nie na miejscu.

Bardzo wątpliwe jest sprowadzanie momentu kulminacyjnego do 
typowej „części artystycznej”. Owszem, występy muzyczne przyciągają 
gości. Czy jednak na pewno przyczynią się do naszego rozgłosu? Jeśli 
impreza ma być czymś więcej niż sponsorowanym koncertem, trzeba 
znaleźć coś, co bardzo ściśle powiąże występ z powodem, dla którego 
zaprosiliśmy gości. I to nie w sposób, w jaki to miało miejsce na spotka-
niu dla reklamodawców zorganizowanym przez pewną gazetę, gdzie za-
proszony kabaretowy śpiewak wykonał liczne wymierzone w komercję 
protest songi.

9.5. Kuluary

Gdy minął moment kulminacyjny i goście ruszyli już w stronę stołów, 
organizatorom często odpływa adrenalina – „Uff ! Nic się nie posypało. 
Gdzie to wino?”. Choć część ofi cjalna się skończyła, impreza jako narzę-
dzie komunikowania wkracza w kolejną, ważną fazę. Gospodarz nie po-
winien zaszywać się w kącie, aby się odstresować. Ma dwa bardzo ważne 
zadania. Pierwszym z  nich jest nawiązanie kontaktów bezpośrednich 
z jak największą liczbą osób. Ze spotkanym po latach kolegą z wojska 
lepiej się umówić na inną okazję, niż przegadać z  nim cały wieczór. 
Umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu i przełamywania to-
warzyskich lodów jest tu kluczowym czynnikiem sukcesu. Zadanie to 
staje nie tylko przed głównym gospodarzem, ale i przed jego podwład-
nymi. Nie powinni oni zbierać się w rogu jak jakaś „loża szyderców”, by 
komentować, kto ile razy już podchodził do stolika z winem. Z takiego 
punktu widzenia korzystne jest zapraszanie gości docenianych, by i nasi 
pracownicy średniego szczebla, którzy organizowali imprezę i następnie 
biorą w niej udział, mogli się przyczynić do osiągnięcia przez nią celu 
– budowania więzi międzyludzkich.

Co najmniej tak samo ważnym zadaniem gospodarza jest troska, by 
wszyscy uczestnicy imprezy mieli partnerów do rozmowy. Tutaj właśnie 
najlepiej widać, że goście przychodzą na imprezę nie dla darmowego 
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jedzenia. Gdy ktoś stoi w kącie i usta może otworzyć tylko do trzyma-
nego w ręku talerzyka, nie ma zazwyczaj zadowolonej miny. Rozważa 
pewnie, kiedy będzie wypadało wyjść. Z  jego punktu widzenia udział 
w tej imprezie jest klęską. Gospodarz powinien takich osób wypatry-
wać. Nie po to, by osobiście przejąć ich zabawianie. Takiemu zadaniu 
sam nie podoła. Jeśli jednak podejdzie do takiej osoby, powinien natych-
miast kątem oka wypatrywać innych w podobnej sytuacji – „Czy zna 
pani dyrektora Kowalskiego? Nie? To koniecznie musicie się państwo 
poznać!”. Po przedstawieniu sobie rozmówców, gospodarz może ich już 
zostawić we własnym towarzystwie i udać się na ratunek kolejnym za-
gubionym w tłumie. Tu właśnie można dostrzec przyczynę niezwykłej 
popularności szwedzkiego stołu jako formy organizacji imprez ofi cjal-
nych. Konsumpcja na stojąco wydaje się czymś niedorzecznym – wszak 
siedząc, można zjeść i wypić więcej. Jednak cały urok szwedzkiego stołu 
polega na stałym dostarczaniu pretekstu do zmiany rozmówcy. To ge-
nialny wynalazek, intensyfi kujący obieg informacji wśród liderów opinii. 
Na imprezie sadzanej, jeśli dobrze trafi my, cenny rozmówca będzie na 
nas skazany. Jeśli jednak trafi my źle – wszystko na nic. Szwedzki stół to 
co innego – „Muszę poszukać jakiegoś soku...” – i już dwie osoby stają 
się „wolnymi rodnikami”.

Z punktu widzenia zadań gospodarza imprezy ofi cjalne można po-
dzielić na dwa rodzaje. Na imprezie typu „wieczór zapoznawczy” nikt 
nikogo nie zna, a  jedyną osobą, z którą wiadomo, o czym rozmawiać, 
jest gospodarz. Jego wszak przed chwilą przedstawiano. W takiej sytua-
cji nawiązywanie przez gospodarza kontaktów bezpośrednich jest zde-
cydowanie łatwiejsze. On jest tym, któremu najłatwiej znaleźć partne-
rów do rozmowy. Jednak szczególną uwagę powinien on w takiej sytua-
cji poświęcać swojemu drugiemu zadaniu. Pomoc innym uczestnikom 
w  znalezieniu rozmówców staje się wtedy palącą potrzebą. Zupełnie 
inaczej jest na imprezie typu „towarzystwo wzajemnej adoracji”. Wszy-
scy się świetnie znają, dawno się nie widzieli i gospodarz zupełnie im 
do szczęścia nie jest potrzebny. Drugie zadanie odpada, jednak nawią-
zywanie kontaktów bezpośrednich staje się zdecydowanie trudniejsze. 
Uczestnicy, niczym zaatakowane przez drapieżniki zebry, grupują się 
w zamknięte kręgi, zadami na zewnątrz.
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Organizowanie imprez ofi cjalnych jest zrutynizowane. Nie oznacza 
to jednak ochrony przed błędami. Wręcz przeciwnie – wiele błędów jest 
akceptowanych w myśl zasady „tak to już być musi”. Przed takimi błę-
dami może chronić spojrzenie na problem raz jeszcze, chłodnym okiem 
– patrząc pod kątem celów, którym wszystko to naprawdę służy.



CZĘŚĆ III
POLA BITEW





1. POLA 
KOMUNIKOWANIA

Kroki budowania strategii oraz sposoby komunikowania przedstawiane 
były dotąd tak, jakby było zupełnie obojętne, czego dotyczy samo ko-
munikowanie. Jednak sama biegłość w planowaniu i przeprowadzaniu 
działań informacyjnych może nie wystarczyć do uniknięcia frustracji. 
Rozważania, które będą przedstawiane w  tej części podręcznika, są 
właśnie odpowiedzią na problemy, które można dostrzec, rozmawiając 
z rzecznikami prasowymi urzędów oraz zewnętrznymi konsultantami. 
Wielu z  nich natrafi a na bariery w  stosowaniu swojej profesjonalnej 
wiedzy. Nie wiadomo, dlaczego ich współpracownicy nie chcą podej-
mować oczywistych działań lub nakierowują ich na wybrane problemy, 
ignorując te ewidentnie większe. W pewnym mieście doświadczony, do-
brze opłacany konsultant programu pomocowego służącego doskonale-
niu komunikowania został przez prezydenta skierowany do rozwiązania 
problemu informacji o objazdach. Prezydent dość jednoznacznie dał mu 
do zrozumienia, że ze swoim własnym komunikowaniem świetnie radzi 
sobie sam. W  innym mieście nowy rzecznik prasowy ze zdumieniem 
odkrył, że urzędnicy traktują go jak „najeźdźcę z  kosmosu” i  bronią 
się przed jakimkolwiek zaangażowaniem w  proponowane przez nie-
go działania służące budowaniu wizerunku urzędu. Zrozumienie tych 
problemów wymaga przede wszystkim zwrócenia uwagi na to, o czym 
i po co komunikuje się z otoczeniem samorząd*. 

* Przedstawiony tu model komunikowania publicznego jest rozwinięciem wcześ-
niejszych publikacji autora (Flis, 2001; Flis, 2006). 
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1.1. Wdrażanie

Podstawowym i najstarszym polem komunikowania władzy jest wdra-
żanie tego, do czego władza jest powołana. Urzędy regulują zachowania 
obywateli wszędzie tam, gdzie spontaniczna aktywność nie prowadzi 
do dobra wspólnego. Sytuacje takie są nazywane dylematami społecz-
nymi lub dylematami działania zbiorowego (Mlicki, 1992). Najprost-
szym przykładem jest to, że swoboda wjazdu samochodem na krakow-
ski Rynek Główny pozbawiłaby go sporej części atrakcyjności. Dlatego 
władze tego miasta, podobnie jak i wielu innych, ograniczają to pra-
wo. Im mniej popularny plac, im mniej ludzi chce się na niego dostać, 
tym mniejsza szansa, że władze zechcą im wjazd ograniczyć. Badacze 
problemu zazwyczaj podchodzą z dużym sceptycyzmem do możliwości, 
jakie ma władza na polu radzenia sobie z takimi dylematami (Pietraś, 
1998). Nie zmienia to jednak faktu, że zdecydowaną większość dzia-
łań władzy można opisać właśnie jako próby ukierunkowania działań 
mieszkańców na takie zachowania, które nie są dla nich samych oczy-
wiste. Każde takie ukierunkowanie wymaga jakiegoś wyrażenia sugestii 
– czy to zakazu, czy zachęty. I tak komunikowanie staje się narzędziem 
kontroli społecznej (Goban-Klas, 1999). Zadanie regulowania zacho-
wań mieszkańców jest niebanalne. Staje się to szczególnie widoczne, 
jeśli odejdzie się od uproszczenia, jakim jest ujmowanie zadań władzy 
jako „usług publicznych”. To określenie jest mylącym tłumaczeniem an-
gielskiego public services. Termin ten oznacza także „służby publiczne”. 

Ujmowanie działalności władzy jako świadczenia usług jest zrozu-
miałe w wypadku dóbr zwanych dobrami społecznymi (oświata, służba 
zdrowia), które z punktu widzenia obywatela mają bardzo zbliżony cha-
rakter do usług komercyjnych (Owsiak, 1997). Tu bardzo często miesz-
kańcy mają alternatywę. Mogą korzystać z  usług „darmowych”, czyli 
opłacanych z podatków. Jeśli jednak nie są zadowoleni z ich standardu 
lub zniechęceni koniecznością oczekiwania, mogą poszukać podobnych 
na wolnym rynku. Taka sytuacja sprawia, że osoby zajmujące się promo-
cją takich usług za pomocą narzędzi public relations, działają w bardzo 
podobny sposób, jak ich koleżanki i koledzy w sektorze komercyjnym.

Nieco więcej wątpliwości można mieć w wypadku tworzenia dóbr 
zwanych dobrami publicznymi, jak na przykład drogi czy parki. Dobra 
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takie powstają z pieniędzy podatników, lecz są dostępne dla wszystkich 
(Mlicki, 1992). Tu władza działa w warunkach chronicznego niedoboru 
środków w  stosunku do podnoszonych publicznie potrzeb. Wszystko 
dlatego, że takiego niedoboru najczęściej nie sposób nadrobić u  pry-
watnej konkurencji. Stąd też komunikowanie ma w tego typu sprawach 
charakter dwuznaczny. Nikogo nie trzeba zachęcać do korzystania 
z drogi lub parku – tu promocja taka, jak choćby w teatrze, nie jest po-
trzebna. Często natomiast pojawia się problem odpowiedniej regulacji 
korzystania z takich dóbr w postaci znaków drogowych czy regulaminu 
parku. Pojawia się natomiast problem oceny tego, czy za tą samą cenę 
nie dałoby się uzyskać więcej – o tym jednak dopiero za chwilę.

Trzecim zadaniem władzy jest ochrona dóbr wspólnych – środowi-
ska naturalnego czy ładu przestrzennego. Nie sposób traktować jako 
odbiorcę usługi tego, kto wnosi opłatę za wycięcie drzewa, lub tego, kto 
zabiega o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. To są ludzie, 
którym narzuca się ograniczenia. Właściwi klienci takich działań wła-
dzy są rozproszeni i najczęściej nawet nieświadomi wagi działań urzę-
du. Taka świadomość może powstać dopiero wtedy, gdy władza działa 
nie tak, jak powinna. Odczuwają wtedy boleśnie jej zaniedbania bądź 
zaniechania. W  dziedzinie ochrony dóbr wspólnych komunikowanie 
w  niczym nie przypomina działań nazywanych w  fi rmach komercyj-
nych public relations. Bezkrytyczne przenoszenie wzorców komuniko-
wania z innych rodzajów działalności jest tu szczególnie szkodliwe. Tak 
naprawdę działania takie można streścić w taki oto sposób: w imieniu 
ogółu (czasem nieświadomego lub też niezwracającego na to uwagi) 
zniechęcamy każdego z  osobna do kierowania się tym, na co miałby 
ochotę – ochotę poniekąd zgubną dla niego samego. Właśnie ta kon-
centracja na tym, co jest dobrem wspólnym, choć niekoniecznie dobrem 
odbiorcy, tworzy różnicę (Fras, 2005). Tym niemniej wykorzystywanie 
narzędzi public relations, na przykład umiejętności budowania kontak-
tów z mediami, jest kluczowe w oddziaływaniu na zachowania miesz-
kańców (Kowalczyk, 2002).
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1.2. Decydowanie

W systemach demokratycznych decydowanie tworzy osobne pole ko-
munikowania (Pietraś, 1998). Dzieje się tak, gdyż kluczowe decyzje naj-
częściej są poprzedzane publiczną debatą (Habuda, 2000). Włączenie 
w  proces decydowania jak najliczniejszego grona obywateli jest speł-
nieniem podstawowego postulatu demokracji (Fedyszak-Radziejowska, 
2005). Niezależnie od powszechnej akceptacji demokratycznych reguł 
gry nie da się ukryć, że społeczna partycypacja w  decyzjach publicz-
nych nie wszystkim odpowiada. Narzuca ona ograniczenia sprawującym 
władzę. Można próbować uniknąć takiego rozwiązania. Według włas-
nego widzimisię rządzi się wszak znacznie wygodniej. Wielu lokalnych 
liderów stara się możliwie ograniczyć publiczną debatę, sprowadzając 
komunikowanie z mieszkańcami do „nieinwazyjnych” badań nastrojów 
– sondaży społecznych. Patrząc jednak z punktu widzenia demokratycz-
nego etosu, tradycyjna politologia skupia się głównie na tym, jak ograni-
czyć możliwe formalne przeszkody dla udziału mieszkańców w procesie 
podejmowania decyzji publicznych (Antoszewski, 1997). Nie podwa-
żając znaczenia możliwości stwarzanych przez prawo mieszkańcom, 
można się tu pokusić o ambitniejszy cel. Jak wytłumaczyć urzędnikom 
i technokratycznym ekspertom potrzebę wsłuchania się w głos miesz-
kańców? Pomóc w tym może uświadomienie sobie odmiennych punk-
tów widzenia, z  których spogląda na decyzję publiczną każda z  tych 
grup (rycina 3) (Prawelska-Skrzypek, Flis, 2002). Urzędnicy patrzą na 
problem z punktu widzenia możliwości działania. W tej sprawie mają 
najwięcej informacji i są rozliczani z tego, co udało się zrobić, nie zaś ze 
szczerych chęci. Od ekspertów oczekuje się zdolności przewidywania, 
jakie mogą być skutki dzisiejszych działań i zaniechań. Pozwala im na 
to systematyczne gromadzenie i wymiana doświadczeń – wszystko to, 
co nie jest dostępne potocznemu oglądowi sprawy i co może umknąć 
w gąszczu codziennych zdarzeń. Tak rozumianej roli eksperta lepiej nie 
mylić z rolą proroka mówiącego ludziom, jak mają żyć. W tej sprawie 
ostateczny głos powinien należeć do samych zainteresowanych – i rzecz 
nie sprowadza się do naiwnej wiary w mądrość ludu. Ma on na pewno 
swoich przywódców, mogących kształtować powszechne postawy. Przy-
wódcom takim służy jednak, gdy czują na plecach oddech ludu. Jak pisał 
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Sartori: „dopuszczalny jest rząd ekspertów w sprawach środków, ale nie 
celów” (1994). 

Rycina 3. Punkty widzenia w decyzji publicznej

Źródło: opracowanie własne

Wykrystalizowanie się trzech opisanych spojrzeń: obywatelskiego, 
eksperckiego i  urzędniczego ułatwia politykom, także tym lokalnym, 
podjęcie kluczowych decyzji. Te trzy punkty widzenia są jak podstawo-
we barwy, z których przywódca dobiera najlepszy w danej chwili odcień. 
Taki model pozwala łatwo uchwycić trzy typowe spaczenia publicznej 
decyzji. Decyzja biurokratyczna to taka, której jedyną przesłanką jest 
łatwość realizacji danego przedsięwzięcia. Kiedy protesty mieszkańców 
uniemożliwiły przeprowadzenie zaplanowanego remontu ulicy Kalwa-
ryjskiej, nad krakowskimi urzędnikami miejskimi zawisła groźba nie-
zrealizowania budżetu inwestycyjnego. Dla urzędnika to, że nie wyda 
pieniędzy zaplanowanych na jakiś cel, jest gorsze od tego, że wyda je głu-
pio. Cóż zatem zrobiono? Poszukano innego odcinka sieci tramwajowej, 
którego remont dałoby się przeprowadzić sprawnie i szybko. Linia na 
Cichy Kącik nadawała się do tego idealnie – nie mieszka przy niej nikt, 
kto mógłby remont oprotestować. Fakt, że jest to linia o  najniższym 
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w mieście natężeniu ruchu i  że stan techniczny pozwoliłby poczekać 
z  remontem jeszcze kilka lat, nie stanął na przeszkodzie urzędnikom 
naciskanym przez formalne procedury. 

Decyzja technokratyczna to taka, w której pomijane są oczekiwania 
mieszkańców i możliwości działania, jakimi dysponują urzędy. Oczywi-
ście, że zbiornik wodny w Świnnej Porębie przyczyniłby się do lepszego 
zaopatrzenia w  wodę Śląska i  przeciwpowodziowego zabezpieczenia 
Krakowa. Cóż z tego, jeśli wydaje się, że mieszkańcy mają bardziej pa-
lące potrzeby, gdyż koszt dokończenia rozpoczętej budowy jest astrono-
miczny. Ostateczny rezultat jest taki, że przy obecnej wysokości rocz-
nych nakładów, zbiornik ten zostanie ukończony za 600 lat. 

Na koniec wreszcie trzeba wymienić decyzję populistyczną – taką, 
która odpowiadając na oczekiwania mieszkańców, nie bierze pod uwagę 
rzeczywistych możliwości działania ani możliwych skutków takich pro-
jektów – atrakcyjnych wyłącznie na pierwszy rzut oka. 

Na pewno najlepiej byłoby, gdyby każda decyzja odpowiadała ocze-
kiwaniom mieszkańców, była możliwa do zrealizowania przez urzędni-
ków, a jej skutki były pozytywnie oceniane przez ekspertów. Dojście do 
takiego stanu może jednak odbywać się w każdym wypadku po innej 
ścieżce. Poglądy tych trzech grup muszą się jakoś utrzeć – przez wza-
jemne przekonywanie lub kompromisy – jest to właśnie celem, któremu 
może służyć komunikowanie decyzyjne. Najtrudniejszym zadaniem jest 
tutaj wzmocnienie głosu obywateli. Eksperci i urzędnicy łatwo znajdują 
wspólną płaszczyznę (Habermas, 1999). Często jednak obie te grupy 
z dystansem podchodzą do ogółu mieszkańców (Hillier, 1995). Także 
dlatego, że głos mieszkańców kojarzy im się z okrzykami sfrustrowa-
nego tłumu lub w najlepszym wypadku z pobożnymi życzeniami. Stąd 
też najważniejszym problemem jest tutaj takie przygotowanie debaty, 
by głos mieszkańców został przedstawiony w formie łatwej do przyjęcia 
dla urzędników i ekspertów.

Decydowanie jest traktowane jako podstawowe, a często nawet je-
dyne zadanie polityków, w  postaci „formułowania oferty politycznej” 
(Dobek-Ostrowska, Wiszniowski, 2001). Polityka jest opisywana przez 
pryzmat kontrowersji ideowych i  programowych. Wybory są właśnie 
sposobem rozstrzygania zasadniczych dylematów dotyczących działania 
władzy. Zakłada się, że wyborca ocenia ofertę podmiotów politycznych 
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przede wszystkim według deklarowanych skutków proponowanych roz-
wiązań. Podejście takie występuje zarówno u tych, którzy traktują wy-
borcę jako świadomego gracza zabiegającego o swoje interesy (Lalman, 
Oppenheimer, Świstak, 1994), jak i  u tych, którzy są przekonani, że 
o decyzji głosującego przesądza jego miejsce w społeczeństwie (Lipset, 
1995). Trudno nie zauważyć znaczenia wyborów jako sposobu rozstrzy-
gania szczególnie nabrzmiałych sporów. Tym niemniej warto dostrzec, 
że to tylko jedna z możliwych okazji do debatowania. Przesądza o tym 
także to, że wybory wydają się znacznie wykraczać poza pole decydowa-
nia o kierunku działań władzy.

1.3. Weryfikacja

Działania władzy trzeba nie tylko ukierunkować, lecz także zweryfi ko-
wać (Dahl, 2000). Zdaniem Sartoriego, ten drugi problem jest znacznie 
ważniejszy, zaś ukierunkowanie władzy na zaspokajanie potrzeb ogółu 
jest tylko skutkiem ubocznym (1994). Potrzeba stałej weryfi kacji wynika 
z nieufności, jaką charakteryzuje się podejście do władzy w systemach 
demokratycznych (Sztompka, 2005). Znaczenie oceny instytucji pub-
licznych i sposobu wywiązywania się przez nie z powierzonych zadań 
wynika z faktu, że instytucje publiczne nie są weryfi kowane na podsta-
wie tak jednoznacznego kryterium, jakim dla przedsiębiorstw komercyj-
nych jest zysk (Pietraś, 1998). Wydaje się, że kontrowersje wokół metod 
stosowanych do oceny efektywności wydawania środków publicznych 
potwierdzają istnienie fundamentalnej różnicy pomiędzy weryfi kacją 
skuteczności działania sektora komercyjnego i publicznego (Cullis, Jo-
nes, 1992). Na ocenę skuteczności składają się dwa czynniki – trafność 
decyzji i  sprawność działania (Drucker, 1994). Decyzje władzy, poza 
poprzedzającą debatą, mogą być także weryfi kowane po fakcie (Majone, 
2004). W tym drugim czynniku nie do przecenienia jest problem oceny 
ludzi, którzy mają pożądane decyzje wprowadzać w życie (Muszyński, 
1999). Sprawności władzy zagraża nieudolność, trudna do wychwyce-
nia w działaniach nienastawionych na zysk. Nieufność wobec władzy 
to także strach przed nadużyciami (Sartori, 1994), a nadużycie władzy 
może oznaczać indywidualną krzywdę czy stratę. Czerpanie osobistych 
korzyści może się odbywać również kosztem wspólnych zasobów. Ko-
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rupcja zawsze była jednym z głównych problemów, które wpływają na 
to, jak oceniani są rządzący ( Jednaka, 1997). Trafność decyzji i spraw-
ność w jej wdrażaniu wydają się być dwoma równocennymi kryteriami 
weryfi kacji działań władzy (rycina 4).

Rycina 4. Pola komunikowania publicznego

Źródło: opracowanie własne

Warto jednak zaznaczyć, że coraz ważniejszym kryterium weryfi ka-
cji władzy jest jej atrakcyjność, rozumiana jako umiejętność zdobywania 
zainteresowania obywateli i mediów samą osobą, nie zaś jej konkret-
ną działalnością dla dobra publicznego. Na tak rozumiany wizerunek 
składa się estetyka, ale także podkreślanie więzi ze „zwykłymi ludźmi”, 
choćby tylko symbolicznej. Na pewno najważniejszą umiejętnością jest 
na tym polu zdobywanie widoczności publicznej, w szczególności zaś 
widoczności medialnej (Bartle, Griffi  ths, 2002). Jest paradoksem demo-
kracji, że im skuteczniej działa władza, tym większą rolę w  jej ocenie 
odgrywają sprawy, które nie mają większego związku z jej podstawową 
działalnością. Pomimo apeli moralistów i  deklaracji samych dzienni-



1531. pola komunikowania

karzy, dobre wiadomości mają olbrzymie kłopoty z trafi eniem do ser-
wisów informacyjnych (Legutko, 2005). Stąd też nawet spierając się 
o sprawy tak dramatyczne, jak interwencja w Iraku czy reforma ubez-
pieczeń społecznych, kandydaci w amerykańskich wyborach prezyden-
ckich w pierwszej kolejności uzgadniają sposób przygotowania mównic 
używanych w telewizyjnej debacie. Wszystko po to, by nie było widać, 
który z nich jest wyższy. 

1.4. Politycy i urzędnicy

Rozróżnienie trzech pól komunikowania nie jest sztuką dla sztuki. Po-
zwala dostrzec pułapki, które na samorządowych piarowców zupełnie 
nieświadomie zakładają ich przełożeni i współpracownicy. Mechanizm 
cyklicznej weryfi kacji wyborczej wymusza podział personelu instytucji 
publicznych na tych, którzy takiej weryfi kacji na pewno podlegają i na 
tych, którzy przynajmniej liczą na to, że ich to nie dotyczy bezpośred-
nio. Ci pierwsi to politycy (na poziomie lokalnym nazywający siebie dla 
niepoznaki „samorządowcami”), ci drudzy – urzędnicy (Izdebski, 1993; 
Pawłowska, 1999; Peters, 1999). Każda z  tych grup inaczej patrzy na 
problem komunikowania z mieszkańcami (rycina 5).

Rycina 5. Pola komunikowania publicznego z punktu widzenia polityków i urzędników

Źródło: opracowanie własne
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Cechą charakterystyczną polityków jest to, że niezbędna dla utrzy-
mania ich pozycji jest troska o przyszłą weryfi kację. Tu zaś szczególną 
rolę odgrywa właśnie atrakcyjność – udział w dożynkach i pozytywna 
obecność w  mediach, nagłaśnianie zakończonych sukcesem przedsię-
wzięć i wizyty burmistrzów miast partnerskich. Urzędnicy zaś w sposób 
nieuchronny są zmuszani do prowadzenia rutynowych działań informa-
cyjnych służących wdrażaniu podjętych wcześniej decyzji – rozsyłania 
zawiadomień o podwyżkach czynszu, remontach dróg i budżetach in-
stytucji kultury, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wezwań do 
uregulowania podatku. 

Zabiegi polityków o przyszłą pozytywną weryfi kację oraz rutynowe 
działania urzędników na rzecz wdrażania postanowień władzy można 
nazwać „funkcjami wegetatywnymi” tych grup – są niezbędne do pod-
trzymania życia, jak jedzenie i  oddychanie. Jednak nie tylko na ryci-
nie te dwa standardowe rodzaje działań informacyjnych są prowadzone 
równolegle. Również w życiu nie musi wcale być między nimi żadnego 
punktu wspólnego. W 1993 roku w Krakowie przeprowadzono bada-
nia opinii publicznej, w których mieszkańcy ocenili działania ogólnie 
nazwanych „władz miasta” w kilkunastu dziedzinach. Poproszono ich 
również o ocenę pracy prezydenta. Dogłębna statystyczna analiza wy-
ników tych badań umożliwiała sprawdzenie, która z  wymienionych 
dziedzin najbardziej wpływa na ocenę samego prezydenta. Wynik był 
zaskakujący – nie było żadnej istotnej zależności pomiędzy oceną przez 
mieszkańców tych dwóch spraw. Można próbować oderwać weryfi kację 
sprawujących władzę od oceny bieżących problemów miasta i wygląda 
na to, że wielu próbuje to robić. 

Istnienie dwóch równoległych światów informacji jest barierą, na 
którą natrafi ają ci, którzy chcą we władzach samorządowych praktyko-
wać public relations. Z wielu punktów widzenia, przede wszystkim zaś 
z urzędniczego, PR jest utożsamiane z zabiegami o popularność, ta zaś 
– z polityką rozumianą jako weryfi kacja sprawujących władzę. A jest to 
obszar, od którego przytłaczająca większość urzędników chciałaby się 
trzymać jak najdalej. 

Niechęć do popularności i polityki nie wynika bynajmniej z wrodzo-
nej skromności urzędników. Wynika ona z okoliczności, w  jakich ich 
działania najczęściej wzbudzają zainteresowanie mediów. Na pewno ma 
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to miejsce wtedy, gdy coś jest nie tak, jak trzeba. Dla urzędnika trafi enie 
na szpalty gazety oznacza nieomal automatycznie trafi enie na dywanik 
u szefa. Jeden z ofi cerów straży pożarnej ujął to z  rozbrajającą szcze-
rością i trafnością: „Cały problem z gazetami polega na tym, że czytają 
je szefowie”. Opinie mieszkańców są z  punktu widzenia urzędników 
istotne co najwyżej pośrednio.

Jeśli zdobycie przez urzędników „popularności” pobudza zaintere-
sowanie ich działaniami wśród polityków, to w ten sposób pojawiają się 
punkty wspólne pomiędzy jednym a drugim światem publicznej infor-
macji. Jednak politykom w zasadzie wystarcza, gdy informacyjna wdro-
żeniowa rutyna toczy się swoim torem, byle toczyła się bez zgrzytów. 
Nie da się ukryć – kryzysowe zetknięcie się polityków i urzędników jest 
zarówno sporadyczne, jak i niechciane. Jego istotę najlepiej ujęła kiedyś 
zastępczyni szefa Wydziału Zdrowia, gdy autor, jako rzecznik prasowy, 
chciał się do niej przysiąść na stołówce: „Wie pan co, pan to mi się koja-
rzy z kłopotami. Dziwi mi się pan? Przecież my się kontaktujemy tylko 
wtedy, gdy są jakieś awantury, strajki, protesty...”.

Brak codziennego kontaktu pomiędzy dwoma polami działań in-
formacyjnych nie przeszkadza w doskonaleniu technicznych umiejęt-
ności na każdym z nich. Trzeba tylko pamiętać, że inne są motywacje 
i stawiane sobie cele. I politycy, i urzędnicy mają świadomość, że mówią 
różnymi językami. 

Problemem może być także powołanie stanowiska czy komórki in-
formacyjnej, która będzie miała obsługiwać oba te światy równocześnie. 
Nader trudno jest doprowadzić do sytuacji, gdy jedni i drudzy będą ją 
traktować jako „swoją”. Może się natomiast zdarzyć, że będzie ona obca 
dla wszystkich. Osoby formalnie odpowiedzialne za „wizerunek” lidera 
mogą być przez urząd postrzegane jako część świata polityki także wte-
dy, gdy większość spraw tego politycznego świata – sesje i komisje rady, 
posiedzenia klubów i konferencje partyjne – toczy się poza ich świado-
mością i bez ich uczestnictwa. Wyobcowanie i brak zaufania współpra-
cowników to często źródło frustracji samorządowych piarowców. Chcąc 
się przypodobać wszystkim, mogą stracić wiarygodność i u polityków, 
i u urzędników.

Jest jednak pole, na którym działania informacyjne polityków 
i urzędników mogą się spotkać, gdyż jedni i drudzy są tam potrzebni. 
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Tym polem jest decydowanie, wykraczające poza rutynę administrowa-
nia i podporządkowane czemuś więcej, niż tylko utrzymaniu się przy 
władzy przez poszukiwanie popularności.

Do działań na tym polu należy na pewno wypracowanie strategii 
rozwoju. Mogą się nimi także stać takie przedsięwzięcia, jak: uchwale-
nie planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie sieci szkół, prze-
kształcenia podległych przedsiębiorstw czy przygotowanie inwestycji 
mogących być źródłem konfl iktów. We wszystkich tych działaniach 
warunkiem sukcesu samego przedsięwzięcia jest koordynacja działań 
informacyjnych typowych dla zrutynizowanej aktywności urzędu ze 
zdobywaniem publicznego poparcia bądź przyzwolenia. Zaangażowa-
nie obu grup w takie działania może się pojawić, gdy standardowe me-
tody wdrażania decyzji mogą wywołać protesty i kryzysy, zaś te kryzysy 
mogą się przyczynić do negatywnej weryfi kacji rządzących.

Na polu decydowania może utrzeć się wzajemne zrozumienie ról po-
między urzędnikami a politykami. Należy przy tym pamiętać, że każda 
z tych grup podchodzi to tego pola z innej strony. Niektórych polityków 
trzeba przekonać, że ich przywódcza rola nie sprowadza się do przeci-
nania wstęg i rozdzielania stanowisk – że jej kwintesencją jest właśnie 
decydowanie o  sprawach kluczowych. Wprowadzanie swojej woli nie 
jest możliwe zza biurka, tak jak nie jest możliwe bez zaangażowania 
administracyjnej struktury. Urzędnicy dość szybko orientują się, kiedy 
standardowe działania nie wystarczą do uniknięcia kłopotów. Mogą sta-
rać się wtedy opóźnić lub zgoła wstrzymać przygotowania do podjęcia 
kontrowersyjnych decyzji. 

Wzajemne zrozumienie ról polityków i urzędników jest niezbędne 
do stworzenia sensownych struktur informacyjnych. Być może najlepiej 
byłoby, by każdy z tych światów miał własną obsługę informacyjną.



2. SYTUACJE 
KRYZYSOWE

Sam strach przed możliwym kryzysem jest w stanie utrudnić życie sa-
morządowym piarowcom. Cóż dopiero można powiedzieć o  sytuacji, 
gdy kryzys taki faktycznie nadchodzi. Nie ma co ukrywać – władze lo-
kalne stają czasem w obliczu sytuacji, która w oczach opinii publicznej 
może przekreślić wszystkie ich dotychczasowe dokonania. Katastrofy, 
wypadki, oskarżenia o korupcję, zatrucia i kradzieże – czy straty w re-
putacji są w takich wypadkach zawsze zależne od skali nieprawidłowo-
ści? Poniższe wskazówki nie służą temu, by komukolwiek jego grzechy 
„uszły na sucho” – niech każdy poniesie karę proporcjonalną do winy, 
ale nie większą. 

2.1. Rodzaje kryzysów

Powszechnie przyjmuje się, że sytuacje kryzysowe można podzielić 
na dwa rodzaje: przewidywalne i nieprzewidywalne (Smektała, 2001). 
W tych pierwszych możemy przewidzieć charakter wydarzenia, ale nie 
czas i miejsce. Najbardziej typowym przykładem może być tutaj tąp-
nięcie w kopalni. Być może nigdy się nie zdarzy, jednak statystyka po-
kazuje, że prawdopodobieństwo jest całkiem spore. Wydarzenia bliższe 
samorządowi to na przykład wypadki autobusów wiozących szkolne 
wycieczki, łapówki przyjmowane przez urzędników przygotowujących 
przetargi lub wydających pozwolenia na budowę. We wszystkich tych 
sytuacjach wzorcem powinna być historyczna anegdota: wzburzony 
kanclerz Bismarck wpada do siedziby pruskiego sztabu generalnego, 
wołając: „Wojna z Francją!”, na co znany ze swego opanowania feldmar-
szałek Moltke odpowiada: „Trzecia szafa od lewej”. Tam bowiem leżały 
plany przygotowane na tę okoliczność dużo, dużo wcześniej. 



158 Część III. pola bitew

W każdej organizacji przydałaby się taka „trzecia szafa od lewej”, 
w której czekają plany postępowania w możliwych do przewidzenia kry-
zysach. Dla straży pożarnej takimi typowymi sytuacjami kryzysowymi 
są na przykład oskarżenia o powolny wyjazd do pożaru, kradzieże do-
konywane ponoć przez strażaków na szkodę pogorzelców czy wypadki, 
którym ulegają strażacy w trakcie akcji. W każdej z tych sytuacji można 
podjąć standardowe kroki, by uniknąć nieporozumień skutkujących nie-
uzasadnionymi oskarżeniami. Na podstawie wcześniejszych doświad-
czeń można przewidzieć, jakie aspekty sprawy zainteresują media, jakie 
wątki wzbudzą szczególne wątpliwości, jakie pojawią się domysły. Na 
tej podstawie można sugerować rozłożenie akcentów w wypowiedziach, 
przygotowanie zestawień informacji i podpowiadać środki zaradcze.

Inaczej rzecz się przedstawia w sytuacjach, które „nie mieszczą się 
w głowie” – kryzysach nieprzewidywalnych. Przysłowiowym przykła-
dem jest tutaj pożar u  naczelnika straży. Niezależnie od uciążliwości 
samego kryzysu, to, że nie został on przewidziany, potęguje zagroże-
nie. Gdy zostanie się zaskoczonym, łatwo wpaść w panikę i zrobić coś, 
co tylko pogorszy sytuację. W roku 2002 burmistrz Złotoryi zapragnął 
wziąć udział w mistrzostwach w płukaniu złota odbywających się w Ja-
ponii. Przebywał akurat na zwolnieniu lekarskim, nie musiał więc brać 
urlopu. Z  tytułu chorobowego otrzymał z  ZUS-u 6500  złotych. Na 
mistrzostwach wystartował pod zmienionym nazwiskiem. Los jednak 
chciał, że został mistrzem świata. Media zainteresowały się, kim jest ów 
tajemniczy człowiek na podium i ktoś rozpoznał go na zdjęciu. Kiedy 
tożsamość (bur)mistrza została ujawniona, ktoś w miejscowym ZUS-ie 
zainteresował się okolicznościami jego choroby. Zainteresowały się tym 
także media. Burmistrz, zaskoczony takim obrotem sprawy, zamknął się 
w gabinecie, zamiast się pokajać, przeprosić i oddać otrzymane pienią-
dze, zaś całe zdarzenie wykorzystać do promocji swojego miasta. Swo-
imi nieadekwatnymi reakcjami pogłębił tylko kryzys. 

Granica pomiędzy tym, co przewidywalne, a tym, co nieprzewidy-
walne, wydaje się tylko kwestią wyobraźni. Na pewno jednak twardym 
wyznacznikiem tej różnicy mogą być kryzysy, które przytrafi ły się już 
innym, podobnym podmiotom, a u nas, jak dotąd, nie (Murdoch, 2003). 
Lepiej unikać fałszywego przekonania, że nam coś takiego na pewno 
się nie przydarzy. Po aferze z  wykorzystywaniem pracowników „Bie-
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dronki”, co rozsądniejsze z pozostałych sieci handlowych natychmiast 
dokonały błyskawicznego przeglądu własnych procedur, pod kątem za-
pobiegania podobnym patologiom. 

Przygotowanie do kryzysów nieprzewidywalnych nie może z zało-
żenia mieć tej precyzji, którą mogą mieć plany działania w sytuacjach 
typowych. Pomimo to podstawowe składniki przekazu, który można 
wysłać opinii publicznej, pozostają takie same.

2.2. Wiarygodność

Co należy zrobić, gdy przydarzyło się nieszczęście, w którym nie można 
wykluczyć naszego zaniedbania, błędu lub nieudolności? Oczywiście, 
trzeba poznać prawdę, nawet gdyby była najbardziej bolesna. Przed laty 
w trakcie meczu na stadionie krakowskiej Wisły włoski zawodnik Dino 
Baggio został zraniony w głowę. Zarząd poszedł w zaparte, lecz cóż mu 
przyszło z twierdzenia, że absolutnie i pod żadnym pozorem z trybun 
nie rzucono nożem? Bardzo krótka chwila lepszego samopoczucia. Gdy 
potem włoska telewizja pokazała dokumentujące nagrania, dziennika-
rze interesowali się tym, co mówią przedstawiciele zarządu nie po to, 
by dowiedzieć się, jak było, tylko po to, by wyłapywać sprzeczności. Jak 
historia afer długa i szeroka, tak często okazywało się, że kłamstwo ma 
krótkie nogi. 

Jednak mówienie prawdy nie oznacza jeszcze sukcesu w  sytuacji 
kryzysowej. Problem w tym, co zrobić, by ktoś w nią uwierzył. By nie 
uznano, że rzeczywistość jest jeszcze gorsza, by zwrócono uwagę na 
wszystkie okoliczności. Poniższe wskazówki są uporządkowaniem tego, 
o czym nie powinno się w takiej sytuacji zapomnieć. W obliczu stresu 
i niepewności bardzo łatwo popełniać kolejne błędy, koncentrować się 
na sprawach marginalnych, wywoływać niepotrzebne spekulacje i do-
mysły. Obawa i zdenerwowanie nie są najlepszymi doradcami. 

Istotą problemu jest to, że nawet jeśli nam sytuacja kryzysowa przy-
darzyła się po raz pierwszy, to na pewno nie po raz pierwszy z  taką 
sytuacją mają do czynienia dziennikarze. Przychodzą do nas ze swoimi 
doświadczeniami i to one są dla nas prawdziwym problemem. Tak się 
bowiem składa, że większość instytucji próbuje coś w sytuacjach kryzy-
sowych ukrywać. Nic zatem dziwnego, że dziennikarze spodziewają się 
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tego i po nas. Trzeba się z tym pogodzić i zastanowić się, w jaki sposób 
przekazać dziennikarzom:

„Nie mamy nic do ukrycia”.
Ten przekaz musi się stać dla nich oczywistością, choć nigdy nie po-

winien być wypowiedziany otwarcie. Musi wynikać z każdego kontaktu 
z mediami. Choć nie jest to łatwe – trzeba podjąć próbę. Po pierwsze 
– jakakolwiek odmowa informacji, jeśli już musi się zdarzyć, nie może 
się obejść bez uzasadnienia. Uzasadnienie odmowy informacji może być 
dwojakiego rodzaju. Uzasadnienie „ludzkie” to powiedzenie: „Jestem 
niewinny”. Uzasadnienie prawne to stwierdzenie: „Nie ma żadnych 
dowodów, że jestem winny”. Kłopot polega na tym, że dla większości 
osób, które nie mają bieżącego kontaktu z problemami prawnymi, to 
drugie stwierdzenie wcale nie jest mocniejsze, jak to przyjmują osoby 
z branży. Oznacza ono raczej: „Jestem winny, ale nie ma na to żadnych 
dowodów”. Zasłanianie się prawem jest zabiegiem znanym dziennika-
rzom. Stąd odmawiając udzielania informacji, lepiej zawsze zacząć od 
uzasadnienia „ludzkiego”, by dopiero potem uzupełnić je uzasadnieniem 
prawnym: „Jestem niewinny i nie ma żadnych dowodów, że mogłoby 
być inaczej”.

Niektórzy spytają: „Po co to wszystko?”. Najlepiej w ogóle nie spoty-
kać się z dziennikarzami. Jednak wybieg „nie dać się złapać” nie jest tak 
zgrabny, jak to się może wydawać na pierwszy rzut oka. Przed laty Alek-
sander Kwaśniewski, jeszcze jako szef klubu parlamentarnego, próbował 
uciec przed dziennikarzami po drabinie. Udało się – nie zadali trudnych 
pytań. Tyle że telewizja to sfi lmowała i opisały wszystkie gazety. Zrzu-
canie całej sytuacji na barki sekretarki ma jeden bardzo konkretny sku-
tek. Nieuchronnie powstaje wrażenie, że mamy coś do ukrycia. 

Co więcej – udzielanie informacji przez kilka z  zaangażowanych 
osób wymaga najwyższej koordynacji. Jeśli jedna osoba mówi, że po-
szkodowanych jest pięciu, a druga, że piętnastu, to czy aby nie jest ich 
pięćdziesięciu? Ktoś wyznaczony do kontaktów z mediami musi być tak 
łatwo dostępny, jak to tylko możliwe. Jeśli taka osoba nie odbiera tele-
fonu, to nikomu nie przyjdzie na myśl, że może jej się rozładowała ko-
mórka. Każdy dziennikarz będzie przekonany, że jest to celowe unikanie 
kontaktu z obawy przed kłopotliwymi pytaniami.
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Jeśli istnieje podejrzenie, że mamy swój udział w  sytuacji, która 
wywołuje żywą reakcję opinii publicznej, należy ocenić dwie sprawy. 
Po pierwsze – jaką wagę przykładają do tej sytuacji wyraziciele opinii 
publicznej – dziennikarze. Po drugie – jak oceniają w niej naszą rolę. 
Wszystko po to, by w kontakcie z dziennikarzami zaprezentować do-
kładnie taki poziom przejęcia się sprawą, jaki jest od nas oczekiwany. 

Możliwość zmiany nastawienia dziennikarzy, jeśli jest ono nieade-
kwatne do naszej rzeczywistej odpowiedzialności, może zostać na wstę-
pie przekreślona. „Udają, że nic się nie stało” – taki wniosek podważa 
wiarygodność wszystkiego, co powiemy w przyszłości. Trzeba pamiętać, 
że dziennikarze przyjdą do nas z przekonaniem, że staramy się wszyst-
ko zatuszować. To nie jest ich zła wola. To są, niestety, doświadczenia 
nabyte w kontaktach z instytucjami, którym przytrafi ł się kryzys. Dla-
tego najważniejszy przekaz, który musimy wysłać opinii publicznej 
i dziennikarzom, brzmi: 

„Nie próbujemy zbagatelizować sprawy”.
Nie należy się oczywiście kajać, jeśli nikt tego od nas nie oczekuje. To 

również wzbudza podejrzenia. „Nie bagatelizować” wcale nie oznacza 
„panikować”. W  sytuacji kryzysowej trzeba być jak łabędź w wodzie: 
z wierzchu – spokojny i poważny. Nawet jeśli pod spodem rozpaczliwie 
przebiera łapami. 

To, jak bardzo instytucja przejmuje się sytuacją i na ile ma czyste 
sumienie, dziennikarze rozpoznają po tym, kogo wysyła się, by odpo-
wiadał na ich pytania. Im poważniejsza jest to osoba, tym poważniej 
sprawa jest traktowana. W  sprawach pierwszorzędnych musi to być 
sam szef. W  sprawach mniejszej wagi – jego zastępca. Wysyłanie do 
dziennikarzy rzecznika jest jak donos na samego siebie. U większości 
dziennikarzy w  sytuacji kryzysowej uruchamia się najgorszy możliwy 
stereotyp rzecznika: „Zadaniem rzecznika jest zełganie bez mrugnię-
cia powieką, jeśli wymaga tego interes instytucji”. Widząc przed sobą 
rzecznika, dziennikarze najpewniej zaczną się zastanawiać: „Aha, to jest 
wersja ofi cjalna. Ciekawe, jak jest naprawdę?”.

Nie znaczy to oczywiście, że szef musi przekazywać wszystkie hio-
bowe wieści. Bynajmniej. Jego rolą jest podkreślenie wagi, jaką przykła-
da do problemu, przekaz informacji podstawowych i wyrażenie ogólnej 
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polityki w  zaistniałej sytuacji. Przekazanie szczegółowych informacji 
najlepiej zostawić kierownikom średniego szczebla. Ludziom, którzy 
ponoszą konkretną odpowiedzialność i są w stanie odpowiedzieć na py-
tania o detale. Są najlepszym źródłem takich informacji nie dlatego, że 
potrafi ą mówić bez zająknięcia – to nie ma w sytuacji kryzysowej więk-
szego znaczenia – ale dlatego, że nikt ich, jak rzecznika, nie podejrzewa 
automatycznie o pełnienie funkcji „zderzaka”. Ich obecność w mediach 
podkreśla także zgodne zaangażowanie całej instytucji w rozwiązywa-
nie sytuacji. 

Kolejny przekaz, jaki powinniśmy wysłać w świat, to: 

„W naszej instytucji taka sytuacja nie jest regułą”.
Zadaniem dziennikarzy w  sytuacji kryzysowej jest ustalenie przy-

czyny. Pierwszą hipotezą, jaką będą sprawdzać, jest: „U nich to tak za-
wsze”. Po każdej katastrofi e rosyjskiej łodzi podwodnej gazety wyliczają 
wszystkie podobne wypadki z ostatniego półwiecza.

O tym, że to u nas nie jest regułą, nie można powiedzieć wprost. 
Warto jednak zaznaczyć, że taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy 
albo kiedy ostatnio miało miejsce podobne wydarzenie. Są sytuacje 
kryzysowe, co do których nie grozi recydywa. Jednak tym, co może się 
powtarzać, jest nieudolność, niefrasobliwość lub nieuczciwość przeja-
wiające się w różnych dziedzinach. 

2.3. Zabezpieczenia i reakcje

Nawet tak nieuchronne katastrofy, jak trzęsienie ziemi, mogą być oka-
zją do oskarżeń o brak przezorności skierowanych pod adresem władz. 
Dlatego zawsze warto podkreślić: 

„Zrobiliśmy wszystko, aby uniknąć kryzysowej sytuacji”.
Jeśli nie było to wszystko, co możliwe, warto przynajmniej powie-

dzieć, co zostało w tym celu zrobione. Jakie były procedury zabezpie-
czeń przed podobnymi wypadkami? Dlaczego nie zadziałały? Wyraźne 
określenie, czy sytuacja jest rezultatem działania „siły wyższej”, zmęcze-
nia materiału, ludzkiego błędu czy złej woli, jest podstawowym celem, 
jaki stawiają sobie dziennikarze. Wiara, że uda się ominąć ten temat, 
jest ułudą. 
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Następnym przekazem, o  którym nie można zapomnieć, jest opis 
tego, co się działo, gdy sytuacja już zaistniała. Najlepiej, jeśli można 
przekonać, że:

„Reakcja była natychmiastowa, a przeciwdziałanie skuteczne”.
Pomocne mogą tu być takie informacje, jak: „Kiedy i w jaki sposób 

informacja o wydarzeniu dotarła do osób odpowiedzialnych? Kto po-
dejmował w tej sprawie decyzje? Jakich szkód udało się uniknąć dzię-
ki szybkiej reakcji?”. Gdy telewizja TVN nagrała z ukrytej kamery, jak 
urzędniczka Wydziału Architektury krakowskiego magistratu przelicza 
łapówkę, nagranie to zostało najpierw pokazane dyrektorowi wydzia-
łu. Poprosił on dziennikarzy, by tego nie emitowali na antenie, a on to 
wszystko załatwi. Zabrakło mu wyobraźni, by przewidzieć, że jego reak-
cja też jest nagrywana. Po obejrzeniu obu nagrań właściwie zareagował 
natomiast prezydent miasta Jacek Majchrowski. Natychmiast zawiado-
mił prokuraturę o przestępstwie urzędniczki, a dyrektora zwolnił. Re-
akcja mediów doceniła jego zdecydowanie.

Informacja o przeciwdziałaniu nie może być jednak wszystkim, co 
mamy do powiedzenia. Pierwsza informacja o katastrofi e w Czarnoby-
lu, zamieszczona w moskiewskiej „Prawdzie”, rozpoczynała się nagłów-
kiem o bohaterskich członkach „rajkomu” (rejonowego komitetu partii) 
walczących ze skutkami awarii. Tymczasem taki przekaz może służyć 
najwyżej uzupełnieniu całościowego obrazu. Pozostawiony sam sobie 
robi wrażenie ewidentnego odciągania uwagi. 

Poza tym, co działo się pomiędzy samą sytuacją a kontaktem z opinią 
publiczną, do przekazania jest jeszcze to, co wydarzy się później. Warto 
przekonać dziennikarzy: 

„Wyciągnęliśmy wszystkie możliwe wnioski na przyszłość”.
Obszarem, w którym będą wprowadzone zmiany, mogą być zabez-

pieczenia przed podobnymi sytuacjami. Po serii wypadków autobusów 
wiozących dzieci została uruchomiona procedura specjalnego spraw-
dzania stanu technicznego takich wozów przez policję. Wnioski mogą 
także dotyczyć tego, jak w przyszłości będziemy reagować na podobne 
wydarzenia. 
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Poza sytuacjami, gdy ofi arą staje się sama instytucja, kryzys wybucha, 
gdy za naszą przyczyną ktoś doznaje uszczerbku na zdrowiu czy mieniu. 
Jeśli tak się stało, to musimy zapewnić:

„Poszkodowani otrzymają zadośćuczynienie”.
Nie chodzi oczywiście o samą deklarację. Musi być podane jak naj-

ściślej: kto, kiedy i w jakiej formie otrzyma rekompensatę poniesionych 
szkód lub przynajmniej, jaki będzie tryb jej przyznawania. 

Jak już wspomniano, ustalenie odpowiedzialności za nieszczęście jest 
podstawowym celem, jaki stawiają sobie media. Dlatego niezbędne jest 
stawienie czoła kolejnemu przekazowi:

„Winni zostaną ukarani”.
To również jest obszar, na którym wyobrażenia dziennikarzy, nabyte 

przez uogólnienia dotychczasowych doświadczeń, wymagają przezwy-
ciężenia. Większość zawsze i wszędzie będzie oczekiwać, że znaleziono 
kozła ofi arnego, natomiast naprawdę winni pozostają bezkarni. Wyj-
ściem z tej sytuacji mogłoby być publiczne harakiri, jednak poszukując 
mniej drastycznych środków, warto zwrócić uwagę na następujący prob-
lem. Gdy wina leży po stronie pracowników szeregowych lub niższego 
szczebla zarządzania, wielu szefom wydaje się, że oni sami są czyści jak 
łza. Nic bardziej błędnego. Przełożeni ponoszą odpowiedzialność za 
błędy podwładnych. Inna może być jej skala – nie zawsze trzeba się od 
razu podawać do dymisji – ale rzucenie kogoś innego na pożarcie nigdy 
nie jest żadnym katharsis. 

Kiedy na giełdzie komputerowej pojawiły się twarde dyski z tajnymi 
danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sam minister Włodzi-
mierz Cimoszewicz podał się do dymisji. Nie dlatego, żeby sam te dyski 
tam sprzedawał. Informatyka, który wynosząc je, chciał sobie dorobić, 
pewnie nawet osobiście nie znał. Podanie się do dymisji było dowodem 
odpowiedzialności za całość sytuacji w resorcie. Choć afera była głośna, 
dla wszystkich było jasne, że nie jest to wystarczający powód do zmiany 
na tak newralgicznym stanowisku. Wszyscy się spodziewali, że dymisja 
nie zostanie przyjęta przez premiera. Tak też się stało, jednak samo jej 
złożenie zostało dobrze ocenione przez opinię publiczną. Na pewno 
nikt nie mógł zarzucić ministrowi, że sprawą się nie przejął. 
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2.4. Organizacja i odpowiedzialność

Większość podręczników zaleca w razie kryzysu powołanie specjalne-
go kryzysowego sztabu. Przewidywany skład takiego sztabu powinien 
być pierwszym punktem planu działania w kryzysach przewidywalnych 
(Rozwadowska, 2002). Samo powołanie sztabu kryzysowego jest trak-
towane jako jeden z dowodów na przejęcie się sprawą i przykład dzia-
łań służących łagodzeniu jej skutków. Błędem jest jednak traktowanie 
sztabu jako ciała na pokaz. Kiedy w trakcie powodzi w 1997 roku rząd 
wreszcie dojrzał do uznania powagi sytuacji, jednym z kluczowych do-
wodów na to miało być właśnie działanie sztabu kryzysowego. Wszyst-
kie wypowiedzi dla telewizji były od tego momentu udzielane z miejsca 
obrad tego sztabu. Ktoś mówił do kamery, zaś w tle było widać wielką 
salę, w  której co najmniej trzydziestu smętnych panów wysłuchiwało 
jakiegoś wystąpienia. Wrażenie, które robili, na pewno nie było wraże-
niem intensywnej pracy i szybkich, odważnych decyzji. 

Jeśli zaś chodzi o kryzysy nieprzewidywalne, to niestety najczęściej 
dotyczą one bezpośrednio kogoś z potencjalnego sztabu. Łatwo można 
przewidzieć skład sztabu kryzysowego w  sytuacji wykrycia poważne-
go przecieku w policji: komendant główny, wiceminister Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za nadzór nad 
policją i  tak dalej. Gorzej, gdy to właśnie wiceminister jest głównym 
podejrzanym. 

Tutaj dochodzimy do największej przeszkody stającej przed organi-
zacjami, którym przydarzyła się sytuacja kryzysowa – spychania odpo-
wiedzialności. Jeśli ta ostatnia nie jest jednoznaczna, natychmiast roz-
poczynają się gry, których uczestnicy próbują przerzucić odium sprawy 
na kogoś innego, a samemu „zejść z linii strzału”. Czasami pozwala to 
na błyskawiczne wyjaśnienie sprawy. Tak właśnie rzecz się miała z kry-
zysem w bydgoskim samorządzie, gdy wyszły na jaw nieprawidłowości 
we wsparciu fi nansowym miejscowego klubu sportowego. Konferencję 
prasową zwołał prezydent miasta, by oskarżyć panią wiceprezydent. 
Następnego dnia ona odpowiedziała swoją konferencją, wskazując na 
dowody winy swojego szefa. Przy okazji oczywiście wszystkie szcze-
góły sprawy stały się powszechnie znaczne. Opinia publiczna może się 
z takiego obrotu sprawy cieszyć tak długo, jak długo upubliczniane fakty 
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są prawdziwe. Gdy jednak w trakcie prac komisji w sprawie „Orlenu” 
okazało się, że biznesmen Jan Kulczyk powoływał się na swoje wpływy 
„u pierwszego”, prezydent i premier rozpoczęli grę dyskretnych sugestii. 
Każdy starał się przekonać, że owym „pierwszym” jest ten drugi. Nieste-
ty, takie mataczenie nie jest w sytuacjach kryzysowych rzadkością.

Na małostkowość, krótkowzroczność i chęć chronienia własnej skó-
ry nie ma błyskawicznego lekarstwa. Na pewno profi laktyką jest wcześ-
niejsze budowanie lojalności, poczucia członkostwa w grupie zmierzają-
cej do jednego celu, wzajemne zaufanie czy wreszcie osobista sympatia. 
Choć każdy wie, jak nie powinien się zachowywać, to jednak łamanie 
norm etycznych czy choćby reguł profesjonalnego działania może w sy-
tuacji kryzysowej być pokusą ze względu na osobiste korzyści. Uleganie 
pokusie jest znacznie łatwiejsze, jeśli człowiek ma na podorędziu jakieś 
usprawiedliwienie – „Nigdy mi nie ufali, więc nie ma się co nimi przej-
mować. Oni by mnie poświęcili bez mrugnięcia powieką” – wcześniejsze 
krzywdy pozwalają uzasadnić przed samym sobą własną nielojalność. 

* * *

Przedstawione przekazy nie muszą pasować do każdej sytuacji kryzyso-
wej. Nie muszą być podawane w przedstawionej kolejności, ale muszą 
być przekazane szczerze. By nie zdarzyło się to, co pewnemu adwoka-
towi, który bronił z urzędu człowieka złapanego na gorącym uczynku 
w trakcie skoku na kiosk. Powiedział mu: „Zostało panu tylko wyrazić 
skruchę i prosić o najniższy wymiar kary”. Pod koniec rozprawy sędzia 
spytał: „Czy oskarżony ma coś do dodania? – No... ten... tego...  – odpo-
wiedział oskarżony – Chciałem prosić o najniższy wymiar kary – rozu-
mie się. A! No i jeszcze ta skrucha! Wyrażam skruchę!”.



3. ROLE 
RzecznikA 

PRASOWEGO

Ostatnim problemem omawianym jest to, jak w  szczegółach mogą 
wyglądać relacje samorządowego piarowca ze swoim najbliższym oto-
czeniem – szefami, współpracownikami i  dziennikarzami. Tradycyjna 
nazwa jego stanowiska – rzecznik prasowy – może tu być myląca. Nie 
chodzi przy tym tylko o to, że kontaktuje się on także z dziennikarza-
mi radiowymi i  telewizyjnymi, ważniejsze jest to, do kogo powinien 
coś rzec, o czym i kiedy. Można mu przypisać bardzo różne role – nie 
wszystkie z nich przyczyniają się do sukcesu w działaniach informacyj-
nych, niektóre przynoszą szkody. Pożyteczne ustawienie roli rzecznika 
także może mieć kilka wariantów. Złym pomysłem jest patrzenie na 
rzecznika jako na „herolda”, „zderzak”, „brytana”, „cenzora” lub „szama-
na”. W  zależności od predyspozycji oraz celu, jaki chce się osiągnąć, 
można rzecznikowi przypisać rolę „organizatora”, „kompana”, „owczar-
ka”, „sztabowca” lub „spowiednika”.

3.1. Herold, zderzak i brytan

Tradycyjnie rozumiany rzecznik prasowy to osoba przypominająca 
średniowiecznego herolda – kogoś, kto pospólstwu ogłasza wolę panu-
jącego. Nie po to, aby poszerzyć krąg odbiorców, ale dla zachowania 
monarszego majestatu. Władca ma na głowie ważniejsze sprawy niż 
osobiste obwieszczanie swych poczynań maluczkim. Oglądanie go jest 
dla ludu świętem – wymaga odpowiedniego ceremoniału i wyjątkowo-
ści wynikającej z faktu, że nie odbywa się codziennie. Herold przyczynia 
się do tego, co trafi e ujmuje białoruskie przysłowie – „świta czyni króla”.

Czy jednak sytuacja władzy nie zmieniła się przez wieki? Czy tele-
wizyjna, przymilna demokracja pozwala na taki luksus, jak zamknięcie 
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się „panujących” w swych gabinetach? Wszystko wskazuje na to, że tak 
działać już się nie da. Wymagania dziennikarzy i wyborców, a także po-
trzeby samych polityków nie pozostawiają miejsca dla rzecznika-herol-
da, wyręczającego mocodawcę, który woli pozostać w cieniu. Powiedzmy 
to raz jeszcze otwarcie: demokratycznie wybranemu przywódcy jest po-
trzebny rozgłos, aby mógł wygrać następne wybory. Wybory są bowiem 
współcześnie coraz bardziej spersonifi kowane, czego najlepszym ucie-
leśnieniem jest bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Majestat władzy nie jest już bynajmniej taki, jak przed laty, a jego 
pozostałości w postaci autorytetu formalnego są słabsze od przekonania 
o służebności władzy. Nie wystarczą, by wyborcy i dziennikarze wsłu-
chiwali się w przedstawicieli swoich przedstawicieli z rozdziawionymi 
ustami. I  jedni, i drudzy chcą być traktowani poważnie, a  to oznacza, 
że o ważnych sprawach powinny informować ważne osoby. Z  zasady 
tej wynika, że dla rzecznika-herolda pozostają do obwieszczenia tylko 
sprawy błahe.

Presja opinii publicznej dotyczy jednak nie tylko ważnych decyzji. 
Dotyczy także błędów, oskarżeń i konfl iktów. Nie jest niczym przyjem-
nym stawanie w takich sytuacjach oko w oko z kamerami, w błysku fl e-
szy i wśród dyskretnego szumu magnetofonów. Można zostać skojarzo-
nym z kłopotami, łatwo popełnić błąd, który może kosztować karierę. 
Może więc lepiej wysłać tam rzecznika, to w końcu jego rola – „kon-
taktować się z dziennikarzami”. Bardzo wielu polityków ciągle jeszcze 
mówi „rzecznik”, a w domyśle – „Urban”. Gdy rzecznik zrobi jakiś błąd, 
to się go zwolni i przyjmie nowego. Tak powstała koncepcja „zderzaka” 
– osoby, którą poświęca się dla dobra instytucji, gdy podejmuje się próbę. 
Takie rozwiązanie jest jednak bardzo krótkowzroczne. Wykorzystywa-
nie rzecznika w  charakterze zderzaka sprawia, że błyskawicznie traci 
on wiarygodność, która to cecha przenosi się na jego szefa. Nikt nie ma 
wątpliwości, że to nie rzecznik podejmuje kluczowe decyzje i nie on za 
nie odpowiada. Raz jeszcze trzeba tu przywołać to, co zostało już przed-
stawione przy omówieniu sytuacji kryzysowych. Bardzo szybko może 
dojść do skojarzenia: „jeśli to, co mówi rzecznik-zderzak, nie jest sprawą 
błahą, to jest to kłamstwo”. 

Wielu szefów ma potrzebę zatrudniania jakiegoś „brytana”, którym 
można by poszczuć niesfornych dziennikarzy. Kogoś, kto odpowiadałby 
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na ataki i oskarżenia, prostował, polemizował, demaskował. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na fakt, że w zdecydowanej większości wypadków 
takie „odszczekiwanie” przypomina tylko, że byliśmy krytykowani. Me-
dia kochają sytuacje, gdy ktoś z nimi publicznie walczy. O niczym wię-
cej nie marzą w wypadku instytucji władzy. Nie dość, że czują się wtedy 
dowartościowane, iż ktoś docenia ich rolę watchdoga, to jeszcze mają 
darmową promocję. Kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości zaatako-
wali telewizję TVN po emisji taśm z rozmów w pokoju Renaty Beger, 
nazwa tej stacji pojawiała się codziennie we wszystkich dziennikach. 
Media mogą przy tym czuć się zupełnie bezkarnie – jak ktoś życzliwy 
tłumaczył niegdysiejszemu ministrowi zdrowia Mariuszowi Łapińskie-
mu: „Nie kopie się z koniem”. 

3.2. Cenzor i szaman

Wysyłanie do mediów swych podwładnych budzi u wielu szefów niepo-
kój. Czy będą mówić to, co trzeba? Czy nie byłoby dobrze ich pilnować 
– sprawdzać tylko, czy to, co przekazują, leży w ich kompetencjach i jest 
zgodne z polityką zarządu? To kolejna rola, którą niektórzy szefowie 
chcieliby obdarzyć rzeczników. Myślą sobie oni: „Będziemy kontrolować 
informacje otrzymywane przez dziennikarzy, to będziemy kontrolować 
to, co piszą”. To również jest szkodliwy mit. Rzecznik jako kontroler 
poprawności wychodzącej z urzędu informacji to sprawdzona metoda 
zaognienia stosunków z dziennikarzami i sytuacja wymarzona dla leni-
wych urzędników. Sam fakt funkcjonowania w urzędzie rzecznika jest 
przez tych ostatnich często interpretowany jako zwolnienie z uciążli-
wego i  ryzykownego obowiązku odpowiadania na pytania dziennika-
rzy. Zawsze natomiast prewencyjna kontrola prowadzi do znaczącego 
zmniejszenia liczby informacji ofi cjalnie wypływających z urzędu, jest 
barierą dla dziennikarzy zainteresowanych drobnymi, niekontrowersyj-
nymi faktami, buduje ich nastawienie, objawiające się, gdy trzeba będzie 
opisać ważne, lecz niejednoznaczne sprawy. 

Wyobraźmy sobie dziennikarza, który chce przygotować materiał 
o wycinaniu drzew w mieście. Dzwoni oczywiście do urzędnika, który 
takie zezwolenia wydaje. Urzędnik, z powodów opisanych w rozdziale 
1 niniejszej części publikacji, natychmiast zadaje sobie pytanie: „Me-
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dia interesują się tym, ile wycięto drzew. To może ich wycięto za dużo? 
Może za mało? Może nie te, co trzeba?”. Na wszelki wypadek odpowia-
da: „Wszelkich informacji udziela rzecznik prasowy. Proszę się z  tym 
pytaniem zwrócić do rzecznika”. Co myśli sobie wtedy dziennikarz? 
Po pierwsze – dziennikarz świetnie wie, że rzecznik nie ma pojęcia, ile 
drzew wycięto w mieście. Zadzwoni dopiero do tego samego urzędnika, 
by się o to dowiedzieć. Po drugie – natychmiast zadaje sobie pytanie: 
„Nie chcą mi powiedzieć, ile wycięto drzew. To może ich wycięto za 
dużo? Może za mało? Może nie te, co trzeba?...”. W ten sposób z jednej 
obawy tworzy się napięcie i podejrzliwość.

Stwarzanie urzędowych barier wcale nie musi przy tym oznaczać 
zmniejszenia wypływu informacji w  ogóle. Dziennikarze na pewno 
będą budować w takiej sytuacji sieć nieformalnych informatorów „za-
strzegających sobie anonimowość”. Gdy bowiem zdejmuje się z  ludzi 
odpowiedzialność, zachowują się nieodpowiedzialnie. Brak zaufania 
wywołuje natychmiast swe lustrzane odbicie.

Nie oznacza to bynajmniej, że każdy może mówić, co chce. Infor-
macje mogą być przez urzędników udzielane tylko w obrębie własnych 
kompetencji. W szczególności nie można dopuścić, by urzędnicy ko-
mentowali zamierzenia swych szefów. Najlepszą metodą jest tu kontro-
la post factum. Nawet jeśli czasem ktoś powie zbyt wiele, lepsze to niż 
wzbudzające podejrzliwość milczenie i szkodliwe przecieki.

Jest jeszcze jeden błąd, który często popełniają szefowie w stosunku 
do swoich rzeczników. Oczekują oni, że rzecznik, niczym jakiś szaman, 
podaruje im cudowny amulet, który będzie ich chronił przed złym du-
chem opinii publicznej. Niezależnie, czego by nie wyczyniali. Poprawy 
relacji z otoczeniem nie da się jednak uzyskać za pomocą żadnej magii, 
potrzebna jest szczera skrucha i ciężka pokuta. W szczególności zaś nie 
można liczyć na to, że działania informacyjne da się na dłuższą metę 
prowadzić w całkowitym oderwaniu od bieżącego zarządzania instytu-
cją. Zbyt wiele spraw w urzędach przykuwa uwagę opinii publicznej.

3.3. Organizator, kompan i owczarek

Pozostawiając już szkodliwe mity i fałszywe wyobrażenia o roli rzeczni-
ka, warto się zastanowić, jakie zadania na polu kontaktów z opinią pub-
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liczną przemawiałyby za powołaniem stanowiska zajmującego się tylko 
tym. Na pewno techniczne utrzymywanie kontaktów z mediami jest za-
jęciem specyfi cznym i wymagającym szczegółowej wiedzy. Którego dnia 
jest zamykany numer lokalnego tygodnika, kto w dzienniku regional-
nym zajmuje się specjalnie naszym miastem, kto kulturą w całym regio-
nie, a kto drogami, jak wcześnie zawiadomić redakcję telewizji, by w jej 
grafi ku podróży znalazło się otwarcie oczyszczalni ścieków, jak napisać 
komunikat dla prasy, by nie wylądował w koszu i nie został niechcący 
przekręcony – bez takich informacji i  umiejętności można się obejść, 
ale trudno bez nich odnieść znaczący sukces. Wyznaczenie osoby do 
organizacji kontaktów urzędu z mediami pomoże i urzędowi, i dzienni-
karzom. Powierzanie wszystkich tych zadań sekretarkom i urzędnikom 
zajmującym się konkretnymi sprawami, choć możliwe, naraża na błędy 
wynikające z braku doświadczenia, ale także na zagubienie takich „ze-
wnętrznych” zadań w natłoku pilnych spraw. A dziennikarz nie petent 
– nie poczeka. W najlepszym razie nie napisze, w gorszym – stanie się 
złośliwy. 

Dziennikarze, jak ludzie, mają swoje sympatie i antypatie. U jednego 
przemilczą wpadkę, u drugiego zrobią z niej aferę. Od czego to zależy? 
Nie tylko od polityki redakcji i nie tylko od osobowości polityka. Rów-
nież od tego, jak dziennikarze oceniają codzienny kontakt z daną insty-
tucją. Ten kontakt budują zaś przede wszystkim osoby odpowiedzialne 
za obsługę dziennikarzy. Tu pojawia się usługa wyższego rzędu, którą 
może świadczyć rzecznik swojemu szefowi. Być może świat mediów jest 
brutalny, ale na pewno nie aż tak, by nie warto było z nim zaplatać nici 
sympatii. To wymaga stałości kontaktu – spędzania wspólnie okruchów 
wolnego czasu, żartów i piwa. 

Nie jest to jednak rola pozbawiona wyzwań. Rzecznikowi bardzo ła-
two przecenić lojalność dziennikarzy. Osobiste więzi są buforem, który 
jest w stanie zamortyzować tylko drobne kolizje. W sprawach poważ-
niejszych próby odwołania się do nich mogą wiele popsuć. Pamiętać 
o tym muszą nie tylko rzecznicy, ale również ich szefowie. Nie powin-
ni oni wyobrażać sobie zbyt wiele, widząc, jak ich rzecznik poklepuje 
się z dziennikarzami po plecach. Dziennikarze są przewrażliwieni na 
punkcie możliwości manipulowania i  wykorzystywania przez władzę. 
Nadużyte zaufanie może się przerodzić w swoje przeciwieństwo.
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Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami ma zna-
czenie z jeszcze jednego punktu widzenia. Dziennikarze uważają się za 
osoby szczególnie ważne i biada temu, kto próbowałby wybić im z głowy 
tę opinię. Jest to równoznaczne z wypowiedzeniem im wojny. Oczywi-
ście, łatwo powiedzieć: „Traktujcie dziennikarzy jak święte krowy”. Wo-
kół jest przecież tyle innych kluczowych osób – przełożeni, sojusznicy, 
wrogowie. Każda domaga się kontaktu, poświęcenia jej czasu i uwagi. 
Członkowie zarządu, dyrektorzy i  urzędnicy mają wiele spraw, które 
wydają się im znacznie istotniejsze od kontaktów z dziennikarzami – ci 
ostatni powinni więc mieć wobec nich swojego rzecznika. Owczarka, ale 
nie takiego, który obszczekuje niebezpieczeństwo, ale który pilnuje, by 
jego owieczki się nie zagubiły – zapędza je do mediów. To rola ważna, 
ale i pełna podstępnych niebezpieczeństw. Droga do sukcesu w takich 
działaniach jest wąska i łatwo zejść na manowce. Pierwsze niebezpie-
czeństwo to występowanie z pozycji czekisty – popieranie postulatów 
wyłącznie autorytetem szefa i strachem. Znacznie lepiej wyjaśniać taką 
rolę pozytywnie – rzecznik-owczarek zapewnia sukcesy w dłuższej per-
spektywie, broni spraw ważnych przed pilnymi. Podobne określenie jest 
istotne w kontaktach rzecznika-owczarka z dziennikarzami. Tu bardzo 
ponętne jest ustawianie się w opozycji do swojego urzędu i nawet do 
swoich zwierzchników: „Te głupki nic nie rozumieją, to mnie, jedyne-
mu światłemu, zawdzięczacie zdobywane tu informacje”. Taka ułuda 
splendoru przynosi ogromne szkody. Akurat w to, że jego szefowie są 
głupkami, wypada rzecznikowi wierzyć. Nie przysparza mu to jednak 
w najmniejszym stopniu zaufania dziennikarzy – raczej przynosi pogar-
dę. Pomimo tych niebezpieczeństw dobre uchwycenie takiej roli przez 
rzecznika powinno jednak przyczynić się do budowy zaufania pomiędzy 
urzędem a mediami – z korzyścią dla wszystkich.

3.4. Sztabowiec i spowiednik

Jeśli rzecznik nie walczy na pierwszej linii informacyjnego frontu, to nie 
znaczy jeszcze, że nie może na nim odgrywać istotnej roli. Rzecznik-
-sztabowiec może przygotowywać plany, które będą następnie wcie-
lane w życie z wykorzystaniem innych jako aktorów komunikujących 
się z mieszkańcami. To mniej niż reżyser – nie może się spodziewać, 
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że zostanie doceniony przez widzów. Mimo to wielu szefów, zachowu-
jąc sobie prawo ostatecznej decyzji w sprawach realizacji, oczekuje od 
podwładnych przygotowania szczegółowych planów działania. Najlep-
szym przykładem jest tu rzecznik rządu za czasów premiera Kazimierza 
Marcinkiewicza – Konrad Ciesiołkiewicz. Jego pozycja była tak mocna, 
że codziennie rano spotykał się z premierem, by wspólnie ustalić, któ-
re punkty kalendarza szefa rządu wymagają przygotowania medialnej 
oprawy. 

Rola piarowskiego sztabowca wiąże się niestety z  takimi samymi 
problemami, z jakimi mają do czynienia sztabowcy wojskowi. Na pewno 
na pierwszym miejscu należy tu wymienić frustrację związaną z ogra-
niczonymi zasobami. Nigdy nie będzie dość czasu, pieniędzy i kompe-
tencji na podjęcie takich działań, jakie marzyłyby się rzecznikowi. Tyl-
ko nieliczni szefowie są na tyle komunikatywni, by zadowolić swoich 
rzeczników, jeśli ci ostatni zaczną zbytnio nadymać swoje oczekiwania. 
Częstym problemem jest tu także frustracja związana ze stwierdzeniem 
jednego z wodzów, że „nie ma takich planów, które przeżyłyby kontakt 
z nieprzyjacielem”. Swoje błędy można sobie jeszcze wytłumaczyć. Błę-
dy cudze zaakceptować jest na pewno trudniej.

Ostatnią, najbardziej wymagającą rolą rzecznika jest „spowiednik” 
– jednak nie taki, który udziela szefowi rozgrzeszenia, tylko taki, który 
go doskonali. Ktoś, kto na pytanie szefa wracającego ze studia telewi-
zyjnego: „I jak poszło?” – nie odpowie: „Świetnie, świetnie! Ale im pan 
dokopał!” – tylko: „Następnym razem przed pójściem do telewizji warto 
by umyć głowę”. 

Korygowanie cudzych błędów jest rolą niewdzięczną, zaś błędów 
przełożonego – dodatkowo niebezpieczną. Niemniej każdemu lidero-
wi samorządowemu potrzebne są zabezpieczenia przed zagubieniem 
się wśród interesownych pochlebców i złośliwych krytyków. I jednych, 
i drugich nigdy nie brakuje wokół osób sprawujących władzę. To utrud-
nia w  miarę obiektywną ocenę swojego postępowania, niezbędną dla 
doskonalenia się. Porada troskliwa, lecz szczera aż do bólu, jest potrzeb-
na, by nie wpaść w sidła przekonania o własnym geniuszu. Rzecznik, 
recenzujący w cztery oczy publiczne działania szefa, może tu być bardzo 
pomocny. Musi jednak być nie tyle dworakiem, ile błaznem – niezabie-
gającym wciąż o przychylność szefa, lecz nieustannie wystawiającym ją 
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na próbę. Tego bowiem wymaga dobro pracodawcy. Nie jest to możliwe 
bez naprawdę solidnego zaufania i nie byle jakich zdolności. Tu grozi 
„zużycie” znacznie bardziej przykre niż w wypadku zderzaka.

Jak nietrudno zauważyć, jest na polu współpracy z mediami wiele 
do zrobienia. Wymogi współczesnej demokracji przekreślają jednak 
sens utrzymywania tradycyjnych rzeczników – heroldów, zderzaków, 
brytanów czy cenzorów. Rzecznik nie jest po to, by zastępować szefa 
w mediach, lecz by mu tam przygotować dobre miejsce. Dlatego trady-
cyjna nazwa tego stanowiska wprowadza w błąd. Być może nazwanie go 
łącznikiem byłoby bardziej adekwatne. Taka nazwa podkreśla służebny 
charakter tej pracy, wstrzymuje kandydatów spragnionych brylowania 
przed kamerami i niedoszłych publicystów. Ale cóż, z tradycją walczy 
się ciężko. Tym bardziej warto się zastanowić, czego oczekiwać od tego 
stanowiska, by nie wpaść w dawne koleiny, dziś prowadzące donikąd.



ZAKOŃCZENIE

Każdą z trzech części tego podręcznika na pewno można by poszerzyć. 
Studia nad strategicznymi problemami da się pogłębić, zaś listę narzędzi 
komunikowania uszczegółowić. Tym, co wydaje się jednak najbardziej 
potrzebne, jest wydłużenie listy omówionych „pól bitew”, na których 
samorząd musi się zmagać z ograniczeniami własnej zdolności oddzia-
ływania na mieszkańców. W tym zakresie można tu na pewno wymienić 
takie sprawy, jak rozwiązywanie konfl iktów społecznych, planowanie 
strategiczne czy pobudzanie przedsiębiorczości. Takie omówienia, jeśli 
nie mają się sprowadzać do pobożnych życzeń i trywialnych autorskich 
widzimisię, powinny się opierać na rzetelnych badaniach. Często po-
pełnianym błędem w  naukach społecznych jest to, że autorzy nazbyt 
łatwo przechodzą granicę pomiędzy opisywaniem tego, co jest, a postu-
lowaniem tego, co być powinno. W rezultacie ciągle powracają sytuacje, 
o których mówi rosyjskie porzekadło: „Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak 
zwykle”. Jeśli ten podręcznik będzie kiedyś poszerzony o  opisy naj-
częstszych problemów występujących na tych polach, to dopiero wtedy, 
gdy będzie je można oprzeć na dogłębnych badaniach. Badania takie są 
już prowadzone i będą kontynuowane. 

Public relations jest coraz częściej doceniane przez lokalnych liderów 
i wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród młodych ludzi. Tym, 
czego mu ciągle jeszcze brakuje, to wymiana doświadczeń. Wymiana 
nie sporadyczna i  powierzchowna. Wymiana stała i  uporządkowana. 
Czy niniejszy podręcznik przybliża do tego celu? Na to pytanie muszą 
już odpowiedzieć sami czytelnicy. Jeśliby zaś chcieli się podzielić swoimi 
uwagami i doświadczeniami w każdej z omawianych tu spraw, możli-
wość taką daje strona autora: www.jfl is.pl.





opracowanie strategii działań 
informacyjnych

A. Określenie celu 

informacje → opinie → działania

Jak nie podważyć swej wiarygodności poprzez sugerowanie opinii i działań?

Unikanie podważania własnej wiarygodności
• oddzielenie interesu własnego i interesu odbiorcy
• rozpisanie komunikowania na głosy
• zachowanie odstępu w czasie

B. Określenie odbiorców

Na której grupie potencjalnych odbiorców powinniśmy się skoncentrować? 

Motywy podziału odbiorców
• optymalizacja wykorzystania zasobów 
• zróżnicowanie treści przekazu

Sytuacje informacyjne: relacje cel – odbiorcy
• „cekaem” – odzew u założonego procentu grupy odbiorców 

• „snajper” – przekonanie wszystkich, ściśle określonych odbiorców 

C. Zrozumienie odbiorców

Dlaczego odbiorcy dotąd nie wiedzą/sądzą/robią tego, o co nam chodzi?

Wiedza o odbiorcach
• potrzeby i interesy łączące odbiorców z naszymi celami
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• zainteresowanie odbiorców przekazem na dany temat
• wiedza odbiorców o poruszanym zagadnieniu
• źródła wiedzy odbiorców i okazje do kontaktu

Źródła wiedzy o odbiorcach
• doświadczenia gromadzone w urzędzie
• eksperci, naukowcy i magistranci
• liderzy organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych
• radni

D. Opracowanie przekazu

Jak nazwiemy to, o co nam chodzi, na własny użytek?

Zestawienie argumentów
• sprawdzenie oczywistości
• wpasowanie w motywacje odbiorcy 
• unikanie sprzeczności
• wpasowanie we własne cele 

Konstrukcja argumentacji
• wzbogacenie argumentacji racjonalnej o emocje
• liczba używanych argumentów
• argumentacja jedno- lub wielostronna
• kolejność podawania informacji i argumentów

E. Określenie ram działania 

Zasoby własne
• osoba odpowiedzialna
• pracownicy służb prasowych
• pracownicy innych wydziałów i jednostek
• rola kierownictwa – inicjator, inspirator, organizator, aktor

Czy kampanii na rzecz naszego celu ma towarzyszyć kampania na rzecz 

zasobów?
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Partnerzy – korzyści
• informacje i pomysły
• zasoby organizacyjne
• zasoby fi nansowe
• kanały informacyjne

Partnerzy – motywacje
• o zbieżnych celach
• odnoszący korzyści bezpośrednie
• odnoszący korzyści uboczne
• wykonawcy i dostawcy
• liderzy opinii i eksperci
• szkoły

F. Wybór form przekazu

Arsenał środków
• media (programy informacyjne, publicystyka itp.) 
• liderzy opinii (seminaria, imprezy ofi cjalne itp.)
• organizacje społeczne, branżowe i zawodowe
• instytucje edukacyjne i naukowe
• imprezy masowe
• aktywność odbiorców (konkursy, fora internetowe itp.)
• kontakty bezpośrednie (dzień otwarty, punkt informacyjny, infolinia itp.)
• środki reklamowe

Jak zgrać ze sobą i zharmonizować wykorzystanie wybranych środków?

Podkład przekazu
• zestawienia faktów
• „historie interesujące ludzi”
• najczęściej zadawane pytania
• dobór mówców do audytoriów
• interesujące elementy wizualne
• system identyfi kacji wizualnej
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