W czasie pandemii
zrealizowano następujące
edycje projektu:
100-lecie urodzin św. Jana Pawła II – najwybitniejsi eksperci, watykaniści i świadkowie pontyfikatu w tekstach publikowanych
na czterech kontynentach. Był to szczególnie ważny projekt, ponieważ w związku
z COVID-19 odwołano uroczystości.
100 rocznica Bitwy Warszawskiej – dostarczone przez INM artykuły ukazały się
w 36 krajach, w tym tekst prof. Andrzeja
Nowaka w „Nowej Gaziecie” (bardzo duży
zasięg w rosyjskim internecie). Łączny
globalny zasięg publikacji w 36 krajach:
554,9 mln*.
40 rocznica powstania „Solidarności”
– absolutny rekord: 1 014 000 000 – ponad
miliard zasięgu publikacji w 38 krajach*,
w kilkunastu językach. Bardzo duże zainteresowanie tekstami redakcji na całym
świecie.
102 rocznica odzyskania niepodległości
– teksty najlepszych autorów opowiadające
„polskiego ducha”. Prasa i duże portale zapewniły dotarcie do liderów opinii i jednocześnie do masowego odbiorcy.
50 rocznica Grudnia 1970 – „największa
cicha wojna w środku Europy” – wspólnota przeżyć naszego regionu. Teksty historyków, ale też dysydentów z Czech, Słowacji,
Węgier. Opowiadając wspólną historię, pozwalamy światu lepiej nas zrozumieć.
Dekada Europy Centralnej – szef OECD
i wybitni ekonomiści piszą o szansach gospodarczego odbicia naszej części Europy
po COVID-19. Artykuły na portalach i w
czołowych tytułach ekonomicznych w 55
krajach, w tym w Zatoce Perskiej i na Dalekim Wschodzie.
230 rocznica uchwalenia Konstytucji
3 maja – sążniste, kilkustronicowe edycje
zaplanowane w krajach szczególnie istotnych dla postrzegania Polski. Do projektu
włączane są kolejne redakcje. Jak wszystkie edycje projektu w czasie pandemii – ta
również została zrealizowana bez płatnych
reklam.
Innowacyjna Polska – o polskim wkładzie w światową naukę. O polskich pomysłach na wzrost gospodarczy i gwarancjach
rozwoju piszą najwybitniejsi ekonomiści,
naukowcy. Teksty ukazały się w mediach
w ponad 50 krajach, z ponad półmiliardowym zasięgiem*.
17 września i DNA Polaków (projekt w realizacji) – teksty historyków, filozofów polityki, liderów opinii przybliżających Polskę
i Polaków. To, jak myślimy, skąd biorą się
nasze decyzje, dlaczego tak ważne są dla nas
wolność, solidarność, równość, demokracja.
Teksty przetłumaczone na kilkadziesiąt języków trafiły do współpracujących redakcji
na całym świecie.

Profesjonalna opowieść o Polsce
rozchodzi się w świecie
Ponad miliard (1 014 000 000) zasięgu tekstów w 40-lecie „Solidarności” w 38 krajach, w tym tekst prof. Andrzeja
Nowaka opublikowany w Rosji. Kolejne artykuły z Warszawy w mediach w ponad 70 krajach świata. Wszystko
osiągnięte bez wykupywania reklam.
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powieść o Polsce zagościła już
w 77 krajach. Od blisko trzech
lat wokół świąt narodowych, ale
też innych polskich „kotwic narracyjnych” (Bitwa Warszawska, 100-lecie
urodzin Jana Pawła II, polska obecność
w Davos, 40 rocznica powstania „Solidarności”, rocznica Posłania do ludzi pracy
Europy Wschodniej…) powstają teksty,
które po przetłumaczeniu przekazywane
są do sieci redakcji na całym świecie.
– Powstała profesjonalna machina,
która niczym dobra agencja PR zajmuje
się wyszukiwaniem ciekawych informacji,
nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji
z dziennikarzami i wydawcami, a następnie plasowaniem informacji. Tak długo, jak
długo teksty będą ciekawe, a współpraca
będzie układała się poprawnie, nie będzie
powodu, by wydawcy przestali korzystać
z bezpłatnie udostępnianych, profesjonalnie przygotowanych treści – ocenia Sebastian Hejnowski, prezes agencji PR SEC
Newgate Central & Eastern Europe.
Lista tytułów prasowych, w których
publikowane są teksty z Warszawy, wydłuża się z każdą edycją „Opowiadamy
Polskę Światu”. Znajdujemy wśród nich
stare dobre tytuły prasowe – czytane
uważnie przez liderów opinii – dzienniki
i tygodniki kształtujące opinie elit (o tym,
że publikacje w „Die Welt” w 80 rocznicę
wybuchu II wojny światowej zostały zauważone, mówiła kanclerz Angela Merkel
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu), a obok dynamiczne portale internetowe o wielkich zasięgach, oddziałujące
na duże grupy odbiorców, takie jak największe medium stolicy Rosji, prodemokratyczny portal „Echo Moskwy” – co
dwa tygodnie teksty najlepszych polskich
autorów z „Opowiadamy Polskę Światu”
sąsiadują tam z ostatnimi tekstami Aleksieja Nawalnego.
Co ważne, w pandemii projekty realizowane są bez wykupywania reklam, na zasadzie współpracy redakcji zagranicznych
z polskim miesięcznikiem „Wszystko co
Najważniejsze”, gdzie artykuły publikowane są równolegle w języku polskim.

Ponad miliard zasięgu
– w jednej tylko edycji projektu
– Mamy do czynienia z najważniejszym
projektem polskiej polityki pamięci po
1989 roku. Dotąd nie udawało się nam tak
szeroko dotrzeć z przekazem, który nie jest
specyficznie polski; on jest przede wszystkim prawdziwy – mówił w Belwederze
prof. Wojciech Roszkowski, konsultant
historyczny projektu, w trakcie jego prezentacji.
To także najefektywniejszy projekt budowy wizerunku Polski. Liczby mówią
same za siebie: ponad miliard zasięgu
(1 014 000 000) miały teksty o 40-leciu
„Solidarności”, publikowane w mediach
38 krajów. Zasięg tekstów na temat Bitwy Warszawskiej 1920 roku: 445,9 mln
– w 36 krajach. Niewiele mniej teksty
o polskich innowacjach i „Dekadzie Europy Centralnej”, o tym, jakie są sposoby
krajów naszego regionu na wzrost po pandemii (wszystkie dane: PAP Media Intelligence).
Największe zasięgi notują – i najchętniej publikowane są przez redakcje
w świecie – teksty prof. Andrzeja Nowaka, Andrzeja Dudy, Mateusza Morawieckiego, prof. Wojciecha Roszkowskiego,
Jana Rokity, prof. Michała Kleibera, prof.
Zdzisława Krasnodębskiego, Krzysztofa
Zanussiego czy o. Macieja Zięby. Cenione są także teksty autorów zagranicznych
zaproszonych do projektu: Rogera Moorhouse’a, Jacka Fairweathera, sir Anthony’ego Beevora, Allena Paula, Dermota
Turinga, Jochena Böhlera, prof. George’a
Weigla, Chantal Delsol, Bernarda Guetty,
Williama A. Allena czy Rocca Buttiglionego.
Projekt wspiera wydawanie ważnych
pozycji książkowych dotyczących Polski
i naszego regionu. Tworzona jest synergia
między różnorodnymi projektami oddziaływania na świat. Jeszcze do niedawna
takiej synergii nie było, bądź była ona bardzo słaba. Teraz oddział Instytutu Nowych
Mediów w Paryżu, z którego realizowana
jest część zadań związanych z „Opowiada-

my Polskę światu”, służy też jako centrum Ulmów i karaniu Polaków przez Niemców
realizacyjne innych projektów wizerunko- śmiercią za pomaganie Żydom, o Grupie
Ładosia, o polskiej „Solidarności”, zagrawych Polski, nie tylko na Francję
bionych polskich dziełach sztuki zwiększa
się zainteresowanie kolejnymi tematami,
Nie tylko polska historia
takimi jak nauczanie Jana Pawła II, gospo– także polskie pomysły na
darcze szanse krajów Europy ŚrodkowoEuropę i wzrost gospodarczy
-Wschodniej, polskie umiłowanie wolno– Ten projekt buduje i wzmacnia sym- ści i demokracji. Bardzo dobrze przyjęte
patię do Polski – mówi Michał Kłosowski, w świecie zostały teksty o gromadzonym
szef projektów zagranicznych Instytutu przez Polskę złocie, zwiększającym stabilNowych Mediów. – Coraz częściej propo- ność polskiej ekonomii, o polskich pionienujemy teksty w odpowiedzi na zaintereso- rach przemysłu naftowego, o podstawach
wanie dziennikarzy i redakcji konkretnymi Polskiego Ładu, o polskich sposobach na
walkę z nadużyciami VAT i gospodarcze
odbicie po pandemii.
Teksty z Warszawy znajdują odbicie nawet w debatach parlamentarnych.
Wreszcie
W dyskusjach telewizyjnych, choćby we
Francji, pobrzmiewają zaś tezy z tekstów
prezentowany
z „Opowiadamy Polskę światu” o wartojest światu polski
ściach dla Polaków ważnych, jak wolność,
punkt widzenia:
solidarność, równość krajów wewnątrz
wspólnoty europejskiej. Bez nachalnej
wpływowym
propagandy przybliżają sposób myślenia
środowiskom
Polaków.

”

opiniotwórczym
poprzez
najważniejsze
dzienniki opinii,
a masowym
odbiorcom
– poprzez
największe portale
internetowe.

tematami. Teksty zresztą nie tylko polskich
autorów. Budujemy swoisty „hub” publikacji z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stąd w naszym projekcie
ostatnio także autorzy z Czech, Słowacji,
Węgier czy Litwy. Łączymy i zwiększamy
zrozumienie dla naszego regionu.
W ślad za tekstami o rotmistrzu Pileckim, złamaniu kodu Enigmy, rodzinie

Niemcy, Francja, Rosja, ale także
Nowa Zelandia, Japonia, Katar,
Timor Wschodni…
Jeszcze do niedawna prezentowanie
czytelnikom w Rosji polskiego punktu
widzenia wydawało się niemożliwe. W ramach „Opowiadamy Polskę Światu” teksty na tematy uznawane dotąd za „wrażliwe” – prof. Andrzeja Nowaka o Bitwie
Warszawskiej 1920 roku, prof. Wojciecha
Roszkowskiego o „Solidarności” czy prof.
Aleksandra Surdeja o pozbywaniu się spuścizny komunizmu – ukazały się w najważniejszych rosyjskich mediach. Poza
„Niezawisimą Gazietą” i „Nową Gazietą”
na stałe nawiązano współpracę polegającą
na wymianie tekstów z „Echem Moskwy”.
– Olbrzymia praca autorów, redaktorów, tłumaczy. Duże zaangażowanie
polskich placówek dyplomatycznych
w trakcie pandemii. Wsparcie Polonii,
jej wpływowych reprezentantów na całym

*) Zasięg projektu: raport PAP Media Intelligence.

Instytut Nowych Mediów

świecie. „Opowiadamy Polskę Światu”
stało się projektem nas wszystkich, rezultatem pracy ponad podziałami. Wielkie
podziękowania dla wszystkich, ogromna
radość! – mówi Eryk Mistewicz, prezes
Instytutu Nowych Mediów.
Projekt dociera do najdalszych zakątków świata, zwiększając tam wiedzę
o Polsce. W krajach takich jak Japonia,
Singapur, Malezja, Katar, Zjednoczone
Emiraty Arabskie szczególnie duże zain-

teresowanie budzą tematy gospodarcze.
Sukcesem było uplasowanie tekstu o polskich pomysłach na gospodarczy restart
po pandemii na stronie głównej giełdowego giganta Nasdaq.com. Najnowsze
odsłony projektu powstały we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Prasową, Giełdą Papierów
Wartościowych, KGHM Polska Miedź,
Narodowym Bankiem Polskim.

Wszystkie teksty w języku polskim
i językach realizacji publikowane są na
portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl, skąd mogą być przekazywane
dalej. Już dziś stanowią swoiste „narzędzie” dla Polaków poza Polską, chcących
zainteresować znajomych swoim krajem.
W bazie tekstów w wolnym dostępie jest
dziś już kilkaset tekstów – ważnych dla
zrozumienia Polski i Polaków.
Anna Maria Clément

to niezależny think tank działający
na rzecz podnoszenia poziomu debaty
publicznej w Polsce i lepszego komunikowania polskiego stanowiska w świecie. Organizator debat intelektualistów
w Paryżu i Warszawie. Wydawca portalu
www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl
oraz miesięcznika opinii „Wszystko
co Najważniejsze” (red. naczelny prof.
Michał Kleiber). Inicjator i koordynator projektu „Opowiadamy Polskę
światu”. Prezesem zarządu jest Eryk
Mistewicz.

