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R obert Moreń, rzecznik prasowy Banku Pekao SA, stu-
diował geografię ekonomiczną w Warszawie, by za-
debiutować, i to niebanalnie, jako... dziennikarz.

W 1993 r. otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich oraz German Marshall Fund za najlepszy debiut dzien-
nikarski – za teksty w „Polityce” i nieistniejących już „Spotka-
niach”. Interesował się polskimi Cyganami. Śledził rozwój
czarnego rynku broni w Polsce. Przyglądał się z bliska życiu
rosyjskiej mafii na Litwie oraz społeczności Amiszów w Lan-
caster w amerykańskim stanie Pensylwania. Dla TVN relacjo-
nował m.in. negocjacje Polski z NATO. Najlepszych wzorów
dziennikarstwa uczył się za Wielką Wodą, studiując przez dwa
lata na Oklahoma State University i jednocześnie pracując

m.in. w dzienniku „USA Today” dla którego pisał o Europie
Wschodniej i relacjonował wizytę Lecha Wałęsy, a później pre-
zydenta Kwaśniewskiego w Stanach. Brał udział w konferen-
cjach prasowych w Białym Domu i w Pentagonie. 
Do dziś „ciągle siedzi w nim dziennikarz”. Jak sam o sobie
mówi, choć na dziennikarstwo patrzy już z drugiej strony ba-
rykady: teraz to on zaprasza na konferencje prasowe. Sam
udziela wywiadów swoim dawnym kolegom po fachu, a pi-
sanie artykułów porzucił dla tworzenia „press-release’ów”. 

Doświadczenie w mediach uważa za wprost bezcenne dla ko-
goś, komu w zakres obowiązków wpisano codzienne obco-
wanie z dziennikarską bracią. Mówi o tym wprost: 
– Kto w życiu nie napisał żadnego artykułu prasowego albo
nie uczestniczył w przygotowaniu materiału dla telewizji ja-
ko rzecznik nigdy nie będzie do końca wiedzieć, czego tak
naprawdę oczekują dziennikarze.
Trudno się z tym nie zgodzić. Pytany o powód zdradzenia
sztuki dziennikarskiej i przejścia do PR odpowiada, iż nigdy
tak naprawdę jej nie zdradził: 
– Możliwości rozwoju dla dziennikarza w swojej branży są
dwie: może zostać wybitnym publicystą, jak np. Tomasz Lis,
Monika Olejnik czy Jacek Żakowski, lub też pójść „w dyrek-
tory” i osiąść na stanowisku redaktora naczelnego lub dy-
rektora wydawniczego. Czasem obie funkcje można godzić,

Kontaktuje si´ z mediami, przekazuje
informacje o swojej firmie i dba o jak
najlepszy jej wizerunek. Bywa tarczà
ochronnà w∏asnego szefa. A w przypadku
kryzysu cz´sto sk∏adany jest na o∏tarzu
dobrego imienia organizacji.  

GRZEGORZ GREGORCZYK
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PR: drugie oblicze dziennikarstwa
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jak robi to Piotr Najsztub. Najbliższą
dziennikarstwu ścieżką – choć przyzna-
ję – ścieżką nieco z boku, jest Public 
Relations.
Z PR zetknął się po wyjściu z TVN
w 1998 r. W nowo powstającej agencji
„Point of View”, najpierw jako specjali-
sta, a potem dyrektor ds. mediów praco-
wał dla takich tuzów, jak Prokom Softwa-
re, borykający się wówczas z problemami
informatyzacji ZUS-u. Także dla Auto-
strady Wielkopolskiej – w roli jej dorad-
cy PR i de facto jej rzecznika. Był też
w grupie wspierającej od strony PR ryn-
kowy debiut Funduszu Emerytalnego
EGO i tworzył program promocji „Mia-
steczka Wilanów” dla Prokomu Invest-
ment. Dziś mówi, że to tam zdobył bez-
cenne doświadczenie.

Praca w Banku Pekao SA miała być de-
biutem na wielką skalę. Jednak początek
był zaskakujący: jest czerwiec 2003 r. Ro-
bert Moreń pracuje dla Axel Springer
w dziale gospodarczym „Newsweeka”.
W pewnym momencie otrzymuje propo-
zycję powrotu do „Profitu” na zastępcę
redaktora naczelnego i drugą – awansu
na szefa działu gospodarczego w „New-
sweeku”. Rozważa obie, kiedy dzwoni 
head hunter. Pierwsze dwa spotkania są
dość tajemnicze. Dopiero na trzecim do-
wiaduje się, że pracę chce mu zaoferować
Bank Pekao SA.
To dopiero wyzwanie! Zgadza się bez
wahania. Potem już wszystko toczy się
błyskawicznie: krótka, acz konkret-
na rozmowa z ówczesną prezes Marią
Wiśniewską i do roboty. Niestety, dalej
już tak pięknie nie było. A wkrótce mia-
ło się okazać, że „woda jest naprawdę
głęboka”. Chwilę po podpisaniu umo-

wy o pracę prezes Wiśniewska wyjeż-
dża na urlop na Maderę. Kiedy wraca,
komunikuje nowemu rzecznikowi de-
cyzję o swoim odejściu. Do pierwszych
zadań Roberta Morenia należeć będzie
przygotowanie konferencji w tej właśnie
sprawie. Jest sierpień. Później jeszcze
konferencja w sprawie wyników kwar-
talnych, Forum Ekonomiczne w Kryni-
cy i pożegnalne spotkanie Marii Wi-
śniewskiej z dziennikarzami.
Od października 2003 r. stery w banku
przejmuje Jan Krzysztof Bielecki. I jak
na ironię, wtedy pojawia się pierwszy
medialny kryzys. Po pytaniu jednej z ga-
zet rzecznik prosi odpowiedni departa-
ment o aktualną liczbę aktywnych Euro-
kont – sztandarowego produktu Pekao.
Kilka dni później z przerażeniem odkry-
je, że gazeta powołująca się na liczby
otrzymane właśnie z biura prasowego
napisze o „dramatycznym spadku licz-
by Eurokont aż o 15 proc.” W banku wy-

bucha burza. Jak to? Przecież spadku
nie ma! Telefon na biurku Roberta roz-
grzewa się do czerwoności, a pretensje
sypią się zewsząd. 
– Myślałem wtedy, że to koniec świata! –
wspomina dziś z uśmiechem. Ratuje go…
szybkie prywatne śledztwo. Przecież cy-
fry nie mogą kłamać. Szuka przyczyny.
I znajduje ją. Okazuje się, że wcześniej
bank przekazywał nieco inaczej liczone
dane – w statystykach uwzględniano tzw.

rachunki techniczne. Tej informacji nikt
mu wcześniej nie przekazał. Kryzys został
stopniowo zażegnany, a sytuacja – choć
powoli – wkrótce wróciła do normy.

Dziś Robert Moreń przyznaje, że dobry
rzecznik, zwłaszcza w instytucji finanso-
wej, nigdy nie powinien tracić zimnej krwi. 
– Pewnie będę mało oryginalny, ale

na tym stanowisku najważniejsza jest
cierpliwość, spokój, konsekwencja w dzia-
łaniu i odporność na stres. Dopiero w na-
stępnej kolejności kreatywność, będąca
przecież fetyszem wszelkiego rodzaju
agencji – podpowiada. 
Często PR-owcy, przyzwyczajeni do te-
go, że w agencji tryskanie oryginalnymi
pomysłami dla klienta jest ich świętym
obowiązkiem, po przyjściu do pracy
w korporacji chcą wszystko postawić
na głowie. Tymczasem setki kreatywnych

pomysłów na oryginalne
akcje, propozycje zmian,
ulepszeń i udogodnień
zderzają się z twardą rze-
czywistością. Z niemal
kompletnie innym świa-
tem, który rządzi się swo-
imi prawami. 
– W dużej instytucji rzecz-
nik prasowy musi godzić

potrzeby dziennikarzy, nie naruszając
potrzeb różnych grup, zwanych „intere-
sariuszami” (inwestorów giełdowych,
pracowników, akcjonariuszy, klientów,
społeczności lokalnych), nie mówiąc już
o wewnętrznych zależnościach wynika-
jących z hierarchii. W banku i do tego
giełdowym, elementów w tej układance
jest o niebo więcej niż w agencji rekla-
mowej – mówi Moreń. Próba dopasowa-
nia ich wszystkich przypomina łączenie
wody z ogniem. Trzeba się pogodzić
z tym, że nie wszystkie PR-owe pomysły
uda się zrealizować. Chodzi po prostu
o to, by nie narzekać na rozdanie krupie-
ra, tylko jak najlepiej rozegrać partię
przy pomocy dostępnych kart – dodaje,
zaznaczając jednocześnie, że on dostał
„całkiem niezłą talię”. 
– Wiem, że zabrzmi to jak rzecznikowa
propaganda, ale mimo wspomnianych
zawirowań naprawdę cieszę się, że pra-
cuję w dobrze zorganizowanej i uczci-
wej instytucji. 

Pomimo, iż w pracy rzecznika dzienni-
karskie doświadczenie jest bezcenne, mo-
że też okazać się problemem. Bo przypa-
dłością wielu byłych żurnalistów
próbujących odnaleźć się w tej roli jest

Jak sam o sobie mówi, choç na dziennikar-
stwo patrzy ju˝ z drugiej strony barykady: 
teraz to on zaprasza na konferencje prasowe.
Sam udziela wywiadów swoim dawnym 
kolegom po fachu
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KINGA PODRAZA
Redaktor Naczelna Piar. pl

Wiedza, refleks, zaufanie  – sukces rzecznika na p∏aszczyênie medialnej jest
pochodnà obdarzania go zaufaniem przez top management. Nie chodzi tyl-
ko o bie˝àce informowanie o rozwoju wydarzeƒ i planach firmy, ale o zawie-
rzeniu jego sugestiom w kwestii pozytywnego oddêwi´ku medialnego i spo-
∏ecznego pewnych posuni´ç. Za priorytet powinien stawiaç sobie nieustanne
edukowanie zarzàdu firmy i prezesa w kwestii istoty dzia∏aƒ trwale budujà-
cych wizerunek. JeÊli chce, aby czerpano z jego potencja∏u piarowego pe∏-
nymi garÊciami, sam powinien nauczyç top management rozró˝niaç public
relations od np. reklamy. Pomocne mogà byç mu wszelkie b∏´dy i braki w PR
konkurencji oraz przyk∏adowe konsekwencje tych niedociàgni´ç, przek∏adajàce si´ na wyniki finansowe.
Osoba reprezentujàca instytucj´ finansowà powinna te˝ myÊleç jak mened˝er – bezustannie szukaç prze-
wag konkurencyjnych oraz s∏aboÊci organizacji. Wa˝nà cechà jest te˝ umiej´tnoÊç doceniania potencja∏u
informacyjnego i komunikacyjnego innych osób z przedsi´biorstwa. Dobry rzecznik wie bowiem, kiedy fir-
ma powinna przemówiç g∏osem specjalisty i w odpowiednim momencie przekazuje mu mikrofon.
Istotne w pracy osoby reprezentujàcej firm´ jest te˝ dog∏´bne zrozumienie kunsztu dziennikarskiego i spe-
cyfiki mediów. Na nic zdaje si´ obra˝anie za niepochlebny artyku∏ czy nie do koƒca rzetelny komentarz.
Zawsze warto spróbowaç dotrzeç do przyczyn takiego przedstawienia sprawy i wyjaÊniç nieÊcis∏oÊci; w∏a-
Ênie dzi´ki mediom mo˝na przecie˝ przedstawiç w∏asnà wersj´ wydarzeƒ. JeÊli dziennikarz nie uzyska cie-
kawych informacji od rzecznika, znajdzie innego reprezentanta firmy lub z jej otoczenia niekoniecznie iden-
tyfikujàcych si´ z filozofià organizacji. W kontaktach z mediami procentuje bowiem zaufanie – najlepiej
z rzadka si´gaç po mo˝liwoÊç autoryzacji.

Na g∏´bokà wod´

Nie narzekaç na krupiera

Nie dla singli

Strefa VIP
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swego rodzaju „samorządność” – dzien-
nikarz zazwyczaj tworzy w pojedynkę.
Tymczasem w korporacji kluczowa jest
umiejętność współpracy z zespołem i po-
legania na pracownikach, nie mówiąc już
o właściwym delegowaniu zadań.
W przypadku tak dużej korporacji, jaką
jest bank giełdowy, branie wszystkiego

na siebie to najlepsza droga do śmierci
z przepracowania – mówi Moreń, wspo-
minając swoje pierwsze kroki w banku.
Teraz bez koleżanek i kolegów z biura
prasowego czułby się jak bez ręki, choć
pracy jakby wcale mu nie ubyło. Dodaje,
że trafił w banku na fantastycznych ludzi.
I także w pionach biznesowych, dzięki

czemu otrzymuje niezbędne informacje
i wszelką pomoc merytoryczną.
Ośmiogodzinny dzień pracy? To fikcja.
Planowanie? Pobożne życzenie. 
– Cóż z tego, że wieczorem dokładnie
planuję, co chciałbym zrobić następne-
go dnia? – rzecznik rozkłada ręce.
W tym fachu nic nie jest bardziej stałe-
go i pewnego niż... częste zmiany. Wy-
starczy nieoczekiwana publikacja,
na którą trzeba natychmiast zareago-
wać. Lub pilny e-mail od dziennikarza
czy telefon z któregoś z prawie 800 od-
działów, do którego akurat zwróciły się
media – aby plan wziął w łeb. 
Wygląda jednak na zadowolonego ze
swojej pracy, do której stara się utrzy-
mać pewien dystans. 

Codzienność przynosi pewne „rytuały”,
a należy do nich niewątpliwie poranny
przegląd prasy. Każdego dnia około
9.00 do biura prasowego trafia przygo-
towany przez firmę zewnętrzną w wer-
sji elektronicznej raport zawierający
wszystko, co danego dnia o Pekao na-
pisano lub powiedziano w mediach.
Uzupełniony o linki do artykułów roz-
syłany jest z biura prasowego do kadry
kierowniczej. Dyrektorzy pionów biz-
nesowych mają też stały dostęp do spe-
cjalnie dedykowanego portalu interne-
towego, z możliwością drukowania
w różnych formatach, wyszukiwania
danych i ich kategoryzowania. W sytu-
acji kryzysowej, kiedy firma monitoru-
jąca prasę wczesnym rankiem dostrze-
że artykuł potencjalnie zagrażający
interesom banku, ma obowiązek na-
tychmiast poinformować o tym rzecz-
nika. Informacja przesłana o szóstej ra-
no, kiedy większość dziennikarzy
i klientów jeszcze śpi, daje co najmniej
kilka godzin na odpowiednie przygoto-
wanie się i ewentualne skonsultowanie
się z innymi menedżerami. Dzięki poja-
wiającym się ostatnio jak grzyby
po deszczu publikacjom dotyczącym
chęci zablokowania fuzji Banku BPH 
z Pekao SA przez niektórych polskich po-
lityków procedura „wczesnego ostrze-
gania” mogła być przetestowana co naj-
mniej kilkakrotnie. 
– Szczególnie w kryzysowych sytuacjach
ważne jest, żeby zachować zimną krew!
– przestrzega rzecznik. Bank jest insty-
tucją zaufania publicznego, która jest
pewna, bezpieczna i dba o klientów, bo
to przecież dzięki nim funkcjonuje. Na-
leży unikać symptomu „oblężonej twier-
dzy”, bo to skazuje nas na grę w defen-
sywie, a PR to przecież dyscyplina dla
napastników. ■

DR ANDRZEJ DRZYCIMSKI 
By∏y rzecznik prasowy Prezydenta Lecha Wa∏esy, kierownik Zak∏adu Komu-
nikacji Spo∏ecznej i PP Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania i Prawa w Warszawie:

Trudniej jest w Polsce znaleêç dobrà „pras´” dla dzia∏aƒ rzeczników. Najcz´-
Êciej pisze si´ i mówi z pewnym „przymru˝eniem” oka, traktujàc ten zawód
jako rodzaj koniecznoÊci w firmie, a nie Êwiadomego kszta∏towania komuni-
kacji z otoczeniem. Pisze si´ najcz´Êciej pejoratywnie o „zderzaku”, „tarczy”,
„stra˝aku”, „gruszce” bokserskiej czy „upi´kszaczu”. Rzadko dostrzega si´,
˝e rzecznik jest zawsze na „pierwszej linii frontu”. Jest nie tylko od zapobie-
gania kryzysom, jak i od ich gaszenia, roz∏adowywania napi´ç wewn´trznych
w firmie, ale przede wszystkim zjednuje otoczenie dla planowanych zadaƒ.
Strateg i wykonawca. Jedni dodajà, ˝e rzecznik jest tak samo wa˝ny jak szefowie firm. Inni uzupe∏niajà, ˝e
sà nawet wa˝niejsi w kontaktach z otoczeniem, zw∏aszcza ze spo∏eczeƒstwem.
Rzecznik jest mistrzem w „dawaniu twarzy”, uwiarygodniajàcej to, co przekazuje jako komunikator. Wa˝-
nà rol´ odgrywa tutaj percepcja, w której jest wyraêna nadrz´dnoÊç komunikatora (rzecznika) nad komu-
nikatem. Niezaakceptowanie osoby oznacza tak˝e odrzucenie komunikatu. Rzecznik jest tak˝e mistrzem
s∏owa – raz powiedziane ju˝ do niego nie wraca, ˝yje w∏asnym „˝yciem”. Stàd wielka dyscyplina w s∏ow-
nym kszta∏towaniu przekazu. Celem dzia∏ania rzecznika jest nie tylko wielki pakiet informacji, skierowany
do wyraênie kreÊlonego odbiorcy, ale tak˝e przekazanie przes∏ania i interpretacji tego, co jest korzyÊcià dla
naszego punktu widzenia. Musi usuwaç wszystko to, co utrudnia porozumienie. Umiej´tnoÊç porozumie-
wania si´ polega na magii s∏owa, które z cz∏owieka uczyni∏o istot´ ludzkà. Sta∏o si´ medium przekazu wie-
dzy, wykszta∏cenia, sztuki i stworzy∏o aparat komunikowania mi´dzyludzkiego. A s∏owo – zdaniem profe-
sora W∏adys∏awa Kopaliƒskiego – jest niewàtpliwie najwspanialszym wynalazkiem cz∏owieka. 

Zabrzmi to jak rzecznikowa propaganda, 
ale mimo wspomnianych zawirowaƒ 
naprawd´ ciesz´ si´, ˝e pracuj´ w dobrze
zorganizowanej i uczciwej instytucji.
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