Zaangażowanie
Raport z działań Gazeta.pl w Q2 2021

NA NOWE CZASY

Wstęp
Na początku 2021 roku w „Deklaracji redakcyjnej” obiecaliśmy
Czytelniczkom i Czytelnikom Gazeta.pl konkretne rzeczy.
Zdecydowaliśmy, że chcemy się rozliczać z tych zobowiązań.
Kwartał po kwartale.
Poniższy raport dotyczy drugiego kwartału 2021 i zawiera wybór naszych
działań powiązanych z deklaracją.
Zespół Gazeta.pl
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2021 będzie kolejnym rokiem
ogromnego zaangażowania Gazeta.pl
w sprawy klimatu i ekologii.
„XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021”

EKOLOGIA

Green Desk
Ultraważne dla Gazeta.pl jest rzetelne informowanie o kryzysie
klimatycznym. Tu nie ma kompromisów. Szukamy mocnych eksperckich
głosów. A mamy je na pokładzie!

Bardzo istotnym wydarzeniem było dla nas
objęcie przez Patryka Strzałkowskiego –
czołowego polskiego dziennikarza
specjalizującego się w tematyce klimatycznej
– stanowiska redaktora naczelnego serwisu
Zielona.gazeta.pl.

Patryk kieruje też powołanym przez nas
Green Deskiem, czyli innowacyjną na rynku
strukturą łączącą zielone działania
wszystkich redakcji Gazeta.pl. Jako nasz
ekspert uczestniczył również
w konstruowaniu i promocji raportu Green
Generation, najważniejszego polskiego
badania opinii publicznej.
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Partnerstwa dla klimatu
Równie istotne są dla nas trzy merytoryczne partnerstwa, które pokazują,
jak poważnie podchodzimy do kryzysu klimatycznego.
Od kwietnia 2021 jako jedno z trzech polskich mediów jesteśmy partnerem
Covering Climate Now – globalnej inicjatywy, której celem jest poprawa
informowania o zagrożeniach klimatycznych. W ramach tego
przedsięwzięcia media z całego świata wymieniają się ważnymi
ekologicznie treściami.
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Partnerstwa dla klimatu
W maju ruszyło nasze partnerstwo z Koalicją Klimatyczną, w ramach
którego w specjalnej sekcji na stronie Zielona.gazeta.pl publikujemy
artykuły ekspertów Koalicji. – Koalicja Klimatyczna zrzesza 27 organizacji
pozarządowych. Udostępnienie przestrzeni do dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem pozwoli naszym ekspertkom i ekspertom dotrzeć
do nowych czytelników. Głęboko wierzę, że dzięki naszej współpracy uda
się nam uświadomić kolejne osoby, że nie mamy czasu do stracenia
i musimy działać teraz dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówił
w dniu ogłoszenia tej współpracy Dominik Olędzki, rzecznik prasowy
Koalicji Klimatycznej.
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Partnerstwa dla klimatu
Jednak to nie koniec. W czerwcu najbardziej zielona uczelnia wyższa
w Polsce – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – i najbardziej zielone
medium, czyli Gazeta.pl, połączyły siły, aby uczyć o ochronie środowiska.
Na stronie Zielona.gazeta.pl powstała sekcja
„Klimat z bliska”, w której publikowane są autorskie materiały.
– Walka z kryzysem klimatycznym jest możliwa, ale kluczowa jest
edukacja i rzetelne informowanie czytelników o problemie. To dlatego
na naszych łamach oddajemy głos naukowcom i chętnie publikujemy
przygotowywane przez nich raporty, komentarze oraz relacje właśnie z tej
pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego – komentował współpracę
Patryk Strzałkowski.
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Reklama dla klimatu

Kilka miesięcy temu postanowiliśmy
zacząć doceniać także firmy
działające na rzecz troski
o środowisko. W ramach akcji
„Reklama dla klimatu” mogły one
reklamować u nas swoje ekologiczne
działania za symboliczną złotówkę.
Pierwsza i druga edycja akcji spotkały
się z tak dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców, że zdecydowaliśmy
się przedłużyć działania do końca
sierpnia.
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Międzynarodowe uznanie

Tymczasem główną nagrodę
w prestiżowym, międzynarodowym
konkursie Webby Awards w kategorii
Apps and Software: Education &
Reference otrzymała kampania,
której jesteśmy partnerem. „Chłopi
2050, czyli Agronauci w czasach
katastrofy klimatycznej”, projekt
agencji reklamowej McCann Poland,
to słuchowisko, które nawiązuje
do „Chłopów” Władysława Reymonta.
Inspiracją fabuły był raport WWF
„2050 Polska dla pokoleń”, w którym
przedstawiona została tragiczna wizja
przyszłości, jaka czeka naszą planetę,
jeśli nie zmienimy swojego
postępowania.
„Chłopi 2050” jest jedną z najczęściej
nagradzanych ekologicznych
kampanii reklamowych w historii
polskiej reklamy.
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Angażujemy się w sprawy ważne
społecznie i będziemy robić to nadal. (…)
Edukujemy w sprawach społeczności
LGBT+ i dbamy o nasz język. Gazeta.pl
staje i będzie stawać w obronie
mniejszości i tych, którzy nie mogą bronić
się sami.
„XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021”

INKLUZYWNOŚĆ

Strażniczka różnorodności

Tu też postawiliśmy na naszych
wewnętrznych ekspertów. Pionierskie
w polskich mediach stanowisko
koordynatorki ds. treści
o różnorodności i inkluzywności
objęła bowiem Wiktoria Beczek.
Nasza wieloletnia dziennikarka,
a jednocześnie współzałożycielka
Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza,
będzie służyć dziennikarzom
i wydawcom doradztwem
oraz wsparciem, zapewni wewnętrzne
szkolenia i poradniki. Sama również
pisze teksty o tematyce równościowej
i komentuje bieżące wydarzenia.
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Bez LGBT+ nie ma Polski
W czerwcu, Miesiącu Dumy (Pride Month),
wraz z agencją MullenLowe, stowarzyszeniem
Miłość Nie Wyklucza, „Gazetą Wyborczą”,
wyborcza.pl oraz TOK.fm przeprowadziliśmy
akcję „Bez LGBT+ nie ma Polski”. Akcja bardzo
zaangażowała nasze Czytelniczki i Czytelników,
a także artystki, artystów i osoby, dla których
prawa dla osób LGBT są tak ważne jak dla nas
(wsparli ją m.in. Andrzej Piaseczny, Szymon
Majewski, Natalia Przybysz, Magdalena
Cielecka, Janina Daily, Zofia Zborowska-Wrona).
Na stronie Gazeta.pl kilka godzin przed startem
Parady Równości w tytułach symbolicznie
zniknęły litery „L”, „G”, „B” oraz „T”.
Podobny porażający efekt można było osiągnąć
samemu i wygenerować grafiki na stronie
bezlgbtplusniemapolski.pl
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Inkluzywność na co dzień
Na co dzień nasze redakcje piszą tak, by popularyzować ciałopozytywność,
inkluzywność, tolerancję. Szkolimy dziennikarzy, mamy wytyczne
językowe, naprawiamy błędy, które wciąż, niestety, się nam zdarzają.
Zbieramy w bloki tematyczne ważne treści i zapewniamy im najlepszą
ekspozycję. Oto cykl artykułów Avanti24.pl eksponowany na Gazeta.pl
w czerwcu.
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Międzynarodowe uznanie

Odnieśliśmy też duży
międzynarodowy sukces. Portal
Gazeta.pl zdobył bowiem pierwsze
miejsce w jednej z kategorii
prestiżowego konkursu Global Media
Awards, organizowanego przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Mediów Informacyjnych (INMA). W
konkursie nagradzane są najlepsze
medialne rozwiązania marketingowe.
Jury doceniło nas za działania na
rzecz społeczności LGBT+, w tym
m.in. nominowany do Grand Press
serial „Rodzina+” autorstwa Niny
Cieślińskiej oraz poradnik dla mediów
„Jak pisać o osobach LGBT+” Wiktorii
Beczek.
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Jest jeden temat, który zamiast wejść
z przytupem w wiek XXI, zdaje się cofać
Polskę mocno do wieku XX. I już wiemy,
że zajmie on dużo uwagi Gazeta.pl w 2021
roku. To prawa kobiet w naszym kraju –
nie przestaniemy się angażować w ich
obronę.
„XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021”

RÓWNOŚĆ

Historia (bez) Polki
Po tym, jak w marcu wyemitowaliśmy „Historię (bez) Polki” (do pobrania
na historiabezpolki.pl), nie porzuciliśmy tego projektu. W kwietniu Klub
Komediowy zagrał improwizowany spektakl oparty właśnie na naszej akcji.
Spektakl był emitowany na żywo na stronie głównej Gazeta.pl i w kanałach
społecznościowych Klubu Komediowego.
Przypomnijmy: w „Historii (bez) Polki” zebraliśmy wszystko, co podręczniki
historii dla szkół podstawowych piszą o kobietach. A piszą naprawdę
niewiele. Z około 200 przeczytanych stron udało nam się złożyć zaledwie
30 stron broszury. Z ilustracjami.
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Po stronie kobiet

Jako serwis zaangażowany w kwestie
równości Gazeta.pl została patronem
pionierskiego badania
#PoStronieKobiet. Badania,
które pokaże, czy w świecie
marketingu i reklamy kobiety
i mężczyźni mają równe szanse.
Pierwsze wyniki badania
zaprezentowane zostały na Forum
IAB 2021, pełne opracowanie ukaże
się jesienią.
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Chcemy współdzielić z Wami emocje,
ale też jako medium zachować zimną
krew. (…) Stawiamy na informowanie
w sposób uczciwy, rzetelny, sprawdzony,
niebudzący niepotrzebnego strachu.
Chcemy przybliżać Wam świat w roku
2021 i każdym kolejnym. I tak jak dotąd
zadawać w Waszym imieniu najważniejsze
pytania.
„XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021”

DZIENNIKARSTWO

Pytania i mądre odpowiedzi
Pandemia koronawirusa przyniosła wiele pytań i chaos w odpowiedziach.
Najlepiej i najrzetelniej pytać ekspertów. W kwietniu mocno postawiliśmy
na format wideo Q&A, jako szczególnie bliski czytelnikom. Oni pytali – my
przekazywaliśmy pytania. Powstał solidny zbiór wiedzy na temat
szczepień.
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Pytania i mądre odpowiedzi
Gorących tematów jest jednak przecież znacznie więcej. W drugiej połowie
czerwca ruszył pilotażowy, udoskonalony program Q&A. W interaktywnej
wideoankiecie czytelnicy wybierali temat. Następnie formułowali pytania
do eksperta, a my znów je w ich imieniu zadaliśmy.
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Mówimy: sprawdzam

Formatem, na który również mocno
postawiliśmy w tym kwartale, jest
„Mówimy: sprawdzam”.
Wiadomo, factchecking jest
obowiązkiem dziennikarzy i esencją
tej pracy. Jednak w zalewie
wyrwanych z kontekstu cytatów
obiegających internet z prędkością
światła czasem trzeba powiedzieć:
stop, zatrzymaj się, spójrz,
sprawdziliśmy to dla Ciebie, to nie tak,
jak myślisz.
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Słuchamy Was

Zwracamy się do Czytelniczek
i Czytelników nie tylko za
pośrednictwem materiałów
dziennikarskich. Rozmawiamy z nimi.
W drugim kwartale 2021
przeprowadziliśmy badanie
jakościowe odbiorczyń i odbiorców
Gazeta.pl oraz naszej konkurencji
(20 pogłębionych wywiadów).
To dla nas kopalnia insightów
i świetne wskazówki UX-owe.
Tymczasem redakcja Moto.pl
wspólnie z agencją badawczą
Minds & Roses postanowiła
sprawdzić, jak postępująca
digitalizacja oraz nowa rzeczywistość
pandemiczna wpłynęły na branżę
motoryzacyjną. Efektem tych działań
jest kompleksowy raport pod naszym
patronatem.
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Damy Wam też odpocząć, bo wiemy,
jak potrzebny jest oddech od życiowych
trudności.
„XXI wiek zaczyna się teraz. Deklaracja redakcyjna Gazeta.pl 2021”

SPORT I ROZRYWKA

Licznik Lewandowskiego
Jesteśmy dla Czytelniczek i Czytelników i chętnie wychodzimy poza łamy
serwisów Gazeta.pl. W gorącym czasie powrotu do sportowych rozgrywek,
wraz ze Sport.pl przygotowaliśmy dwie zewnętrzne kampanie. Obie
angażujące, obie dobrze odebrane przez widzów i generujące liczne
interakcje.

Pierwszą z nich był „licznik
Lewandowskiego”. Robert
Lewandowski pobił bowiem
legendarny rekord Gerda Muellera
z sezonu 1971/72 i strzelił 41 bramek
w sezonie Bundesligi. Kibicowaliśmy
temu pościgowi w specjalnym dziale
„licznik rekordu” na Sport.pl, a także
na nośnikach multimedialnych
w centrum Warszawy
i w stołecznych autobusach ZTM.
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Mural na żywo

Drugą akcją było stworzenie
we współpracy z Czytelniczkami
i Czytelnikami „Muralu na żywo”
w centrum Warszawy, przy okazji
występów polskiej reprezentacji
na Euro 2020. Za pośrednictwem
strony muralnazywo.pl zbieraliśmy
komentarze kibiców. Po meczach
kilka razy przemalowaliśmy mural
i umieściliśmy na nim część
komentarzy. Akcję przenieśliśmy też
na nośnik elektroniczny – jeden
z największych ekranów w kraju,
który stoi na placu Unii Lubelskiej
w Warszawie.
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Cześć, kino!
Ten kwartał przyniósł poluzowanie restrykcji koronawirusowych. Uchyliły
się granice, otworzyły placówki kulturalne. Z największą przyjemnością
świętowaliśmy więc w maju otwarcie kin – wraz z widzkami i widzami
oraz pracowniczkami i pracownikami należących do naszego holdingu kin
Helios.

Sami też wyemitowaliśmy w kinach Helios reklamę naszego portalu.
Prawdopodobnie jedną z najkrótszych na świecie.
Zobacz: www.facebook.com/Rafal.Madajczak/posts/10219605557916894
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Bawmy się!
Gazeta.pl ma dystans. To, że wydają ją żywi ludzie, którzy mają i wiedzę,
i poczucie humoru, staramy się pokazywać bawiąc się formą. 40. rocznica
powstania filmu „Miś”? Proszę bardzo – tak to wyglądało na stronie
głównej. Prawdziwe newsy, opatrzone absurdalnie pasującymi do nich
cytatami z filmu.
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Bawmy się!
Eurowizja 2021? Oczywiście, idziemy w to. Robimy analizę zwycięskich
piosenek i szukamy recepty na eurowizyjny sukces. Bawimy się!
Zostańcie więc z nami!
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Dziękujemy za
ten kwartał
i do zobaczenia!

GAZETA.PL

