
1

Akcja komunikacja – czyli jak wykorzystać media, 
też społecznościowe, do ochrony drzew.

By skutecznie chronić drzewa, potrzebujemy zaangażowania lu-
dzi i wpływu na władzę. Praktyka akcji społecznych – także tych 
w obronie drzew – pokazuje, że nagłośnienie tematu jest pod-
stawą sukcesu. Media mogą nam w tym bardzo pomóc. Przy-
daje się strategia, dobre kontakty, wykorzystywanie różnorod-
nych metod działania i konsekwentne budowanie narracji.

  Strategia prowadząca do celu
Kluczowe w społecznych działaniach jest ustalenie ich celu. Czy 
chodzi nam o powstrzymanie konkretnych wycinek? A może 
naszym celem jest całościowa ochrona zieleni, nowe nasadze-
nia, prawna ochrona wiekowych drzew? Jeśli działamy w gru-
pie, warto ten cel ustalić wspólnie, a nawet zapisać. Możemy 
też mieć cele długofalowe i te bieżące, taktyczne, które będą 
wyznaczały kolejne kroki. Korzystnie jest przemyśleć, jak będzie-
my budować narrację naszych działań medialnych, do jakich 
wartości się odwoływać, jakie dane wykorzystywać, wreszcie na 
jakich emocjach pracować. Lepiej zaciekawić, wzbudzić złość 
na rzeczywistość lub rozśmieszyć niż zanudzić. 

  Kontakty to podstawa
Kampanie społeczne mają sporo wspólnego ze sztuką pro-
wadzenia wojny. Oczywiście naszym celem nie jest zniszczenie 
przeciwnika, ale zwycięstwo bez użycia przemocy. Jednak by je 
osiągnąć, bardzo przydaje się rozpoznanie terenu, w tym wy-
padku mediów. Przygotowanie rozpoczynamy od analizy tych 
lokalnych. Jakie mają zasięgi i wpływ, jaką linię narracji repre-
zentują, do kogo docierają? Ważne jest też, czy są niezależne 
– w wielu mniejszych miejscowościach lokalne media bywają 
prowadzone przez agendy władz samorządowych albo są uza-
leżnione od ich reklam i dofinansowania. Starajmy się rozpo-
znać jak najszerszy ich krąg – by dotrzeć do różnych środowisk, 
nie dać się wpisać w cudzą narrację (typu „opozycja kontra 
rządzący”) i budować przekaz wielokanałowy. Oczywiście na 
tym etapie nie zapominajmy o wpływowych lokalnych mediach 
społecznościowych, które mogą być zarówno ważnymi po-
mocnikami w budowania przekazu, jak i naszymi sojusznikami.  
Kolejny krok to baza szeroko rozumianych dziennikarzy. Przyda-
dzą się ich adresy e-mail, telefony, profil (jakimi tematami się 
zajmują). Warto też budować z nimi relacje: oddzwaniać, do-
starczać bez opóźnień informacje, odpowiadać na ich potrzeby 
– nawet jeśli nie są one związane z naszym głównym działaniem. 
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Forum Przyjaciół Drzew 
od 2014 roku jest 
okazją do spotkań, 
wymiany doświadczeń 
i wzajemnych inspiracji 
i budowania wspólnoty.
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  Media społecznościowe
Pozornie najprostszym sposobem dotarcia 
z naszym przekazem są media społecznoś-
ciowe, a najpopularniejszym obecnie ka-
nałem, również dla drzew, jest Facebook. Nie 
zapominajmy jednak o Twitterze (mniejsze 
zasięgi, ale większa obserwowalność przez 
wpływowych ludzi, w tym dziennikarzy), You-
Tube (dobre filmiki mogą się dobrze oglądać), 
Instagramie (zdjęcia też się rozprzestrzeniają), 
podcastach (zwykle jednak niszowe) i TikToku 
(duża aktywność, ale zwykle młodych osób). 
Przy wyborze własnych kanałów informacyjnych 
warto zwrócić uwagę na odbiorców, na to, co 
chcemy osiągnąć i na kogo wpłynąć. Przy ogra-
niczonych zasobach trzeba się też skoncentro-
wać, bowiem obsługując wszystkie kanały, mo-
żemy nie zajmować się sensownie żadnym. 
Załóżmy, że będziemy korzystać głównie z Fa-
cebooka, by wywierać presję na władzę i an-
gażować ludzi. W budowaniu przekazu istotna 
jest konsekwencja (nie tylko od akcji do akcji), 
atrakcyjna wizualnie forma (raczej własne treści, grafika i zdję-
cia niż cytaty artykułów), merytoryka. Nasze posty powinny też 
angażować ludzi do działania, choćby i wirtualnego. „Lajki” są 
ważne, ale istotniejsze są komentarze i cytowania naszych wpi-
sów (najlepiej z komentarzami). W ten sposób nasz przekaz roz-
przestrzenia się dalej. Sprawdzajmy statystyki – co się dobrze 
komunikuje? O jakiej porze dnia mamy większe zasięgi? Pamię-
tajmy też, że nasz komunikat z czasem „obumiera” i ważny jest 
jego dobry start w sieci. Dlatego przydadzą się przyjaciele, am-
basadorzy, którzy na początku przekażą informacje dalej. Naj-
lepiej, jeśli mają oni dużo znajomych, obserwujących pocho-
dzących z różnych środowisk. To bardzo krótka instrukcja, ale 
najlepszą radą jest uczenie się na bieżąco, podglądanie innych 
oraz oczywiście… pamiętanie o celu.

„Jak zostać drzewem w 60 se-
kund?” – filmik promuje walory 
drzew i mówi w ciekawej formie, 
że drzew nie da się zastąpić.
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„SOS Dajmy Drzewom Prawo” 
– akcja medialna mająca na 
celu zwrócenie uwagi na fakt, 
że obecne prawo nie chroni 
należycie drzew. Odbyła się ona 
10 grudnia, w Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka. Dostęp 
do środowiska jest fundamen-
talnym prawem człowieka. 
Mamy prawo do drzew, a drze-
wa mają prawo do ochrony.



Akcja komunikacja

3

  Akcje medialne
Z tradycyjnymi mediami: portalami internetowymi, gazetami, 
radiami i telewizjami można współpracować w sposób bierny, 
np. komentując, udzielając wypowiedzi i wywiadów. Takie dzia-
łanie sprawdza się, jeśli coś się dzieje – mamy choćby uliczne 
akcje i protesty w sprawie wycinek drzew. Należy pamiętać, że 
ważna jest w tym momencie nasza dostępność, a często tak-
że umiejętność występowania przed mikrofonem czy kamerą. 
Dobrze jest spytać się, z jakim materiałem zostanie wyemito-
wana nasza wypowiedź, jak długa ma 
ona być. Jeśli mamy więcej czasu, mo-
żemy poprosić o wcześniejsze przesłanie 
tematów, pytań, byśmy mogli się lepiej 
przygotować. Jeśli mamy wątpliwości, 
czy dziennikarz nie przekręci naszej wy-
powiedzi, poprośmy o tekst do autory-
zacji. W obecnych czasach reporterzy 
korzystają też z możliwości cyfrowych, np. 
nagrania do radia możemy wykonać przy 
użyciu funkcji dyktafonu na smartfonie 
lub dla telewizji – przy użyciu interneto-
wego komunikatora. Koniecznie zwróćmy 
jednak uwagę na jakość naszego mikro-
fonu, brak zakłóceń i dobre tło (w dalszej 
części rozwijamy ten wątek).
Jeszcze lepsza niż bierna forma są aktyw-
ne działania i budowanie narracji. Najle-
piej nadają się do tego akcje protestacyj-
ne, happeningi i wydarzenia wizualne (np. 
billboardy, instalacje „przekształacające” 
przestrzeń publiczną). Media potrzebują 
często powodu, by nadać relację. Preteks-
tem może być nasza aktywność, ale może-
my też korzystać ze zdarzeń zewnętrznych 
czy też z cyklicznych okazji, komentując je 
(np. Święto Drzewa, Dzień Ziemi itp. – inspi-
racje znajdziecie na www.ekokalendarz.pl).
Nasz przekaz możemy budować komuni-
katami medialnymi, ale jeszcze lepsze jest 
spotkanie z prasą. Szukajmy pomysłu, który 
powinien być ciekawy, intrygujący i atrakcyj-
ny wizualnie. Obecnie dla większości mediów 
ważny jest obraz. Pomysłów jest wiele: można stanąć z wyrazi-
stymi transparentami (z nośnymi hasłami), można się przebrać 
(np. na czarno – „w żałobie” lub na zielono „za drzewa”), można 
obwiązać drzewa czarnymi szarfami z napisem „SOS dla drzew”, 
zorganizować Święto Drzewa, nasadzenia, koncert, publiczną 
zbiórkę pod petycją, publiczne spotkanie z urzędnikami, protest 
na drzewach. Przydadzą się też rekwizyty dźwiękowe: megafon, 
syrena, bębny (mogą być wykonane z wielkich, wymalowanych 
w nasz przekaz beczek po oleju). Ograniczenie to najczęściej na-
sza wyobraźnia. Bywa, że potrzebujemy też środków na zakup, 
wynajęcie czy przewóz rekwizytów. Można je zebrać w portalach 
zrzutkowych oraz wśród uczestników naszej akcji. Paradoksalnie 
zwiększy to ich zaangażowanie – poczują się niejako właścicie-
lami wydarzenia. Wymyślając temat i formę akcji, zwróćmy jed-
nak uwagę, czy jej formuła jest zgodna z naszym merytorycznym 
przesłaniem (celem) i czy wszyscy uczestnicy ją akceptują. 

Infografika zwracająca uwa-
gę na problem. W definicji 
drzewa przyjętej w usta-
wie o ochronie przyrody nie 
uwzględniono korzeni – nie-
zbędnego elementu, który 
zapewnia stabilność rośliny 
w gruncie i jego żywotność.
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  Zaproszenie mediów
Jeśli akcję łączymy z konferencją prasową, pamiętajmy o wcześniejszym wysłaniu zaproszeń 
– krótkiej informacji najlepiej z nośnym, intrygującym tytułem, godziną i miejscem oraz kon-
taktem do organizatora (numer telefonu). Zachęćmy media do przybycia z fotoreporterami 
z uwagi na wizualne atrakcje.

  Podział ról i „tło” akcji
Przed akcją medialną warto ustalić role: kto co mówi, kto trzyma transparenty, kto robi zdjęcia 
i szykuje relację. Koniecznie przemyślmy scenerię – jak stoimy oraz co mamy w tle. Oczywiście nie 
spóźniamy się i… czas start! Mówimy krótko i treściwie, odpowiadamy na pytania, nie przynudzamy 
– pamiętajmy, że czas dziennikarzy jest cenny. Dobrze jest zrobić relację na żywo w mediach spo-
łecznościowych. Po konferencji wysyłamy informację medialną ze zdjęciami do wszystkich dzienni-
karzy, także tych, którzy nie przybyli. Pamiętajmy, by nie zwlekać z wysyłką – newsy szybko się starzeją.
Dobra informacja medialna to sztuka sama w sobie. Jak zwykle przydaje się atrakcyjny tytuł 
i krótkie przedstawienie w pierwszym akapicie meritum akcji. Dalej umieszczamy dodatkowe 
informacje, optymalnie przeplatane krótkimi wypowiedziami i cytatami osób występujących 
w konferencji. Na koniec po raz kolejny podajemy kontakt do organizatora – może okazać się 
przydatny, gdy dziennikarze będą chcieli nas np. zaprosić do programu. 

  Relacje i transmisje
Nie zapominajmy też o relacji z akcji medialnej w naszych mediach 
społecznościowych. Jeśli transmitowaliśmy relację na żywo, z kolejny-
mi postami odczekajmy chwilę (3–4 godziny) i umieśćmy je w czasie 
dobrej oglądalności. Może to być nasza fotorelacja z ciekawymi opi-
sami, warto też do tego celu wykorzystać teksty z informacji medialnej. 
Sprawdza się również rozpowszechnianie na naszym profilu obcych 
artykułów i materiałów audiowizualnych i – jak zwykle – 
dobry obrazek to podstawa!

  Co dalej?
Każda konferencja, akcja medialna jest okazją do 
zdobywania doświadczeń i kontaktów, do budo-
wania siły oddziaływania oraz integracji grupy. Nie 
żałujmy więc czasu na wspólne omówienie, co się 
udało, a co można poprawić oraz na świętowanie 
sukcesów. Koniecznie archiwizujmy i promujmy re-
lacje medialne, zdjęcia, filmy, a nawet zrzuty ekra-
nów – w Internecie informacja nie jest wieczna. Takie 
archiwum może nam się przydać przy kolejnych ak-
cjach, ale też przy angażowaniu nowych uczestników, 
zbiórkach pieniędzy, przy projektach (o ile chcemy się 
w nie zaangażować) oraz budowaniu historii naszych 
działań. To działania wzmacniające, a moc w obronie 
drzew jest nam bardzo potrzebna.

Kartę opracowano w ramach projektu Fundacji EkoRozwoju „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” sfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.

Ciekawe informacje, nie 
całkiem oczywiste, a nawet 
zaskakujące nie wymaga-
ją bardzo skomplikowanej 
wizualnie formy. Przekaz 
i tak się rozpowszechnia.


