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Gronkiewicz za 3 tysiące

20 lipca TVP Info wyemitowała materiał kompromitu
Dziennikarze telewizyjni dowiedzieli się, że pani pr
portalu społecznościowym Facebook za pieniądze
szybko, co zniknęła. Dziennikarze telewizyjni radiow
Internet zamilkł i niezawodna dotąd wyszukiwarka G
wyniku opisującego ustalenia TVP Info. Zapewne k
Obywatelskiej nie wpisuje się w linie programowe s
niekoniecznie oglądał, a tym bardziej nagrywał to w
regionalnej. Zresztą pewnie i ten krótki news ukaza
cała Polska pastwiła się nad Polskim Stronnictwem
Tusk zdobywał kolejne punkty i stawiał pod murem
wpływów ludowców, więc taka zapewne była genez
Warto przecież pamiętać, że stowarzyszenie Czarza
konkurencję. Ordynacka ma swój zielony odpowied
Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reym
stanowiska w TVP Info, zaczynając od prezesa tej te

Wrócę jednak do sprawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
najlepszym rozwiązaniem dla pani prezydent, bo je
podatnicy). Ale co to z drugiej strony za reklama? Na koncie facebookowym pani Gronkiewicz-Waltz ukazywało się miesięcznie
tego część żywcem wzięta z oficjalnej strony urzędu miasta. Kopiuj-wklej, jak to się mówi. Jednak ktoś uznał (HGW?), że "moto
dodatkowej reklamy, konta na Facebooku prowadzonego z publicznych pieniędzy, a miasto stać na kolejne zlecenie zewnętrzn
i prowadzić sama Pani prezydent lub zapłacić zaufanemu studentowi za te nieskomplikowane operacje. Jeśli ponad 8 milionów
prowadzić swój prywatny profil na portalu społecznościowym Facebook to chyba naprawdę nie jest to takie skomplikowane. Zr
dlaczego tak prostą robotę musi robić ktoś na zlecenie urzędu miasta, a nie jakiś urzędnik? A to zlecenie administracji kontem
podatników 3 tysiące złotych miesięcznie. Kolejny kamyczek w ogródku stołecznego marnotrawstwa. Bartosz Milczarczyk, rzec
dziennikarzom TVP Info, że nowoczesny kontakt z warszawiakami był potrzebny i stąd ten wydatek. Na pytanie, dlaczego tych k
wrzucić na konto Facebook jeden z 10 (słownie: dziesięciu!) pracowników biura prasowego, rzecznik odpowiedział, że wszysc
na zewnątrz na zasadzie umowy-zlecenia było... najtańszym dla miasta rozwiązaniem. Ręce opadają. Podnoszę je jednak do k
wrzucenie 10 wiadomości na koncie portalu Facebook. Drogi Czytelniku, praca ta trwa 10 (słownie: dziesięć!) minut. Czyli prac
Gronkiewicz-Waltz są według rzecznika prasowego tak zajęci i zapracowani, że najtańszym finansowym rozwiązaniem problem
za 10 minut pracy. Tak to przynajmniej rozumiem. Ale trudno mi było w ten absurd uwierzyć, więc postanowiłem dopytać rzeczn
czy powiedział to, co powiedział. 21 lipca wysłałem pytania dziennikarskie do zespołu prasowego urzędu miasta. Brak odpowi
to 7 sierpnia zastępca rzecznika prasowego, pani Agnieszka Kłąb odpisała mi SMS-em, że od ponad dwóch tygodni ma nogę w
rzecznika Milczarczyka. Pani Kłąb odpuszczam, bowiem nogę może złamać każdy. Ponadto życzę jej szybkiego powrotu do zd
Warszawy, Bartosza Milczarczyka, skierowałem SMS-a z trzecią już prośbą o ustosunkowanie się do moich pytań (zresztą pow
udzielenia odpowiedzi dziennikarzowi, wynikający z Konstytucji, ustawy “Prawo prasowe” i innych "wszystkich świętych" ustaw
odpowiedzi otrzymałem. Skoro strona na portalu Facebook była w dużej mierze kopią informacji na stronie urzędu miasta, zapy
komunikacji, której nie spełnia oficjalna strona miejska. - (...) konto na portalu społecznościowym Facebook jest zupełnie innym
strona internetowa. Wśród wielu rzeczy, które różnią te dwa kanały komunikacji, portal społecznościowy daje dużo większą mo
internautami, których wd. szacunków jest ok. 2 mln - odpisał mi Bartosz Milczarczyk, rzecznik stołecznego ratusza. I ma rację! T
prezydent była profesjonalna, a nie tworzona na zasadzie kopiowania suchych urzędniczych informacji z witryny miejskiej. Ale
jest skrajnie inna niż pana rzecznika. Za to najbardziej zaskakuje odpowiedź na pytanie drugie, które pozwolę sobie przytoczyć
miasta Warszawa. - Czy do wypełnienia tych zadań nie wystarczyłoby zlecenie jednemu z dziesięciu pracowników biura praso
Facebooku? - zapytałem. - Umowa na obsługę konta na portalu Facebook obejmuje aktualizację treści, bieżącą interakcję z uż
użytkowników pojawiających się na stronie, tworzenie opracowań statystyk odwiedzin i aktywności użytkowników strony. Praco
obłożenie pracą bieżącą, w związku z tym nie było możliwości, aby mogli w pełni zaangażować się w ten projekt - odpisał rzec
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funkcjonowania portali społecznościowych w Internecie, wie, że to kpina. A zwłaszcza każdy, kto śledził skrajnie statyczną stron
klikanie na jej Facebooku oraz za robienie reklamy HGW (bo wszystkie newsy na jej profilu informują oczywiście li tylko o sukc
rocznie), które mogłyby pójść na jakieś przedszkole czy szpital, miasto łoży na swoją Królową, która w ten sposób szykuje się z
pytanie, czy po takich numerach wyborcy nie wcisną w końcu przy osobie Hanny Gronkiewicz-Waltz klawisza "Delete"?
Robert Wit Wyrostkiewicz
Artykuł ukazał się w najnowszym numerze tygodnika "Nasza Polska" Nr 33 (876) z 14 sierpnia 2012 r.
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