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Czas leci szybko. A z punktu widzenia Sta³ej Rubryki jeszcze szybciej, ponie-
wa¿ „Piar.pl” ukazuje siê co dwa miesi¹ce. Spójrz, drogi Czytelniku, choæby 
na takie ¿ycie polityczne w ten sposób: kampania parlamentarna i prezyden-
cka trwa³y trzy Rubryki, potem kilka kolejnych i mieliśmy wybory samorz¹-
dowe. Nie minê³o piêæ nastêpnych Rubryk i chyba bêdziemy znów szli do urn 
(Sta³a pisze te s³owa na dzieñ przed pierwsz¹ sesj¹ Sejmu po wakacjach). A 
nawet jeśli nie bêdziemy szli w październiku, to z punktu widzenia Bran¿y nie 
ma to wielkiego znaczenia – liczy siê bardziej, ¿e KAMPANIA ZNÓW SIÊ 
ZACZÊ£A! A czas leci szybko…

Piarowcy zaanga¿owanych stron, a tak¿e inni, choæby z zawodowej cieka-
wości rozwa¿aj¹cy scenariusze, zastanawiaj¹ siê, czym te¿ nowa kampania 
bêdzie siê charakteryzowaæ, czy ustanowi jakiś (Sta³a przeprasza za wyrazy) 
kamieñ milowy w dziedzinie PR politycznego i czym by tu konkurenta za¿yæ 
z mañki.

Sta³a jest oczywiście ulepiona z tej samej gliny, co reszta Bran¿y, a mo¿e 
nawet ociupinkê bardziej, wiêc nie by³aby sob¹, gdyby nie odda³a siê podob-
nym rozwa¿aniom. 

No, wiêc pospekulujmy: przede wszystkim sytu-
acja polityczna w kraju znacznie ró¿ni siê od sta-
nów, w jakich bywa³a podczas poprzednich kam-
panii. Zauwa¿, Czytelniku, niezwykle interesuj¹cy 
rozk³ad popularności. Rz¹d i premier nie ciesz¹ siê 
zbyt wysokim zaufaniem spo³ecznym – czyli jest 
„normalnie”. Takie rz¹dy AWS czy SLD po roku 
rz¹dów traci³y po³owê albo wiêcej poparcia. Ale 
tutaj „normalnośæ” siê koñczy. 

Partia rz¹dz¹ca ma takie samo poparcie, jak jesie-
ni¹ 2005 roku – i to jest pierwsza niezwyk³a rzecz. 
Oczywiście brodaci naukowcy z opieraj¹cych siê 
lustracji uniwersytetów mog¹ to t³umaczyæ, jak 
sobie chc¹, dowodz¹c nawet najbardziej pokrêt-
nych tez, ³¹cznie z tak¹, ¿e de facto to przeciw 
Kaczyñskim. Dla nas, piarowców, wa¿ny jest jed-
nak nagi fakt (o ile wierzenia mo¿na nazwaæ fak-
tem), ¿e partiê rz¹dz¹c¹ popiera nadal oko³o jednej 
czwartej wyborców.

Inna, dośæ oryginalna okolicznośæ to to, ¿e nie-
którzy cz³onkowie rz¹du s¹ bardzo popularni. Na 
przyk³ad taki minister Ziobro cieszy siê zadziwia-
j¹co wysokim zaufaniem. To o tyle dziwne, ¿e ten 
(nadal) m³ody polityk uosabia przecie¿ wszystko, 
czym jest tak zwany kaczyzm. Tutaj nawet Sta³a 

Rubryka ma k³opot z wyjaśnieniem tego zjawiska. 
Mo¿e któryś z brodatych siê podejmie?

Kolejny wyró¿nik nadchodz¹cych wyborów to nie-
spotykana od dawna polaryzacja postaw wybor-
ców oraz niemo¿ebne wrêcz sk³ócenie polityków. 
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to PiS (i jego piarowcy) świa-
domie doprowadzili do skonfliktowania wszystkich 
ze wszystkimi i to zapewne prawda, ale przecie¿ nie 
uda³oby siê, gdyby nie aktywny wspó³udzia³ poten-
cjalnych i rzeczywistych koalicjantów, a zarazem 
adwersarzy. Sta³a rozumie (a przynajmniej s¹dzi, 
¿e rozumie) konieczności polityczne – w koñcu 
parlament to arena – ale wydaje jej siê, ¿e szefo-
wie i dzia³acze ró¿nych partii s¹ bliscy przekrocze-
nia granicy, poza któr¹ spada zaufanie do klasy poli-
tycznej en masse. Czyli ciosy, niew¹tpliwie bolesne 
dla przeciwników, rani¹ równie¿ atakuj¹cych oraz 
postronnych.

Jest prawie pewne, ¿e doradcy czy te¿ stratedzy 
g³ównych ugrupowañ zdaj¹ sobie sprawê, ¿e miarka 
siê przebra³a lub co najmniej jest ju¿ do tego blisko. 
I teraz powstaje pytanie: czy piarowcy postanowi¹ 
wygasiæ emocje i nastêpnie otworzyæ nowe fronty 
gdzie indziej (tak zapewne sta³oby siê w walce miê-
dzy korporacjami), czy te¿ raczej wybior¹ ucieczkê 
do przodu, podnosz¹c walkê o wizerunek na nowe, 
nieznane wcześniej wy¿yny. Nale¿y dodaæ, ¿e by³yby 
to raczej wy¿yny haków, przecieków, taśm i tak dalej 
– s³owem, wy¿yny czarnego PR.

 Kochani 

piarowcy! 

Znów kampania! 

Zakaszmy rękawy!
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Sta³a nie jest wrogiem oczerniania konkurencji 
(dlaczego nie, jeśli ma siê materia³?) jako takiego, 
ale radzi³aby politykom i piarowcom przystan¹æ na 
chwilê i zastanowiæ siê, czy cienka czerwona linia 
nie zosta³a przekroczona. Jako siê rzek³o, zdaniem 
Sta³ej jest ju¿ blisko, ale mo¿e siê myli. Zreszt¹ to 
nie jej zmartwienie, bo przecie¿ to nie ona ponosi 
odpowiedzialnośæ za zaufanie narodu do swych 
przedstawicieli.

Co do aspektów technicznych, po raz co najmniej 
siódmy trzeba obwieściæ, ¿e Tym Razem Ju¿ Na 
Pewno Kampania W Internecie Zawa¿y W Spo-
sób Istotny Na Wyniku Wyborczym. Tym Razem 
Ju¿ Naprawdê Naprawdê! Mo¿na siê spodziewaæ, 
¿e komitety wyborcze pójd¹ jednak nie w kierunku 
wykorzystania internetu jako medium twardego 
(to jest zamieszczania reklam), bo to ani seksowne, 
ani o dowiedzionej skuteczności, a jeszcze trzeba 
p³aciæ. G³ówny nacisk zostanie niew¹tpliwie po³o-
¿ony na metody partyzancko-wirusowe. 

Cele dzia³alności internetowej bêd¹ prawdopodobnie trzy. Po pierwsze, bez-
pieczne i skuteczne wpuszczanie do świadomości czarnych przekazów o kon-
kurencji (w internecie trudno siê chwaliæ, za to ³atwo kogoś atakowaæ). Po 
drugie, masowe dotarcie do szerokich rzesz odbiorców (trzeba pamiêtaæ, ¿e 
wiekowa granica powszechnego u¿ycia internetu stale siê podnosi). I po trze-
cie, skuteczne i tanie docieranie do Polaków za granic¹. To ostatnie stanowi 
zapewne najpilniejsze wyzwanie dla sztabu Platformy Obywatelskiej, ponie-
wa¿ emigrantom świe¿ej daty naj³atwiej bêdzie wmówiæ, ¿e w Polsce sprawy 
maj¹ siê źle i tylko partia Tuska mo¿e coś na to zaradziæ.

Sta³a spodziewa siê równie¿, ¿e PO przeanalizuje i skoryguje b³êdy pope³nione 
podczas ostatniej kampanii. Chodzi tutaj o zbytnie zawierzenie sonda¿om oraz 
nadmierne zaufanie wobec wielkich medialnych kampanii. Innymi s³owy, liderzy 
Platformy powinni ruszyæ w Polskê. Oczywiście Sta³a podejrzewa, ¿e sztab tej 
partii jak zwykle bêdzie nadmiernie profesjonalny, co da wra¿enie przesady i 
posmak plastiku. Byæ mo¿e liderzy tego ugrupowania znowu zapomn¹, ¿e Pol-
ska to nie modny warszawski klub ani przyjazne studio TVN 24.

Stała Rubryka 

stala@piar.pl

Sta³a jeszcze nie dosz³a do siebie po poprzednim bimbaniu, kiedy przygoto-
wania do kolejnego Nic-Nie-Robienia zaczê³y zajmowaæ j¹ bez reszty. Tym 
bardziej inwazja majacz¹cych wakacyjnym s³oñcem piarowców ostro wybi³a 
j¹ z rytmu d³ugo-weekendowego, odmierzaj¹cego z powodzeniem tydzieñ 
za tygodniem.
Sta³a mia³a nawet przez chwilê myśl, ¿eby z dobrego serca pomin¹æ milcze-
niem zadziwiaj¹ce pomys³y, na jakie powpadali ostatnio piarowcy. Postano-
wi³a jednak, ¿e przestróg przed pisaniem na s³oñcu nigdy za du¿o, a czym 
mo¿e siê skoñczyæ letnia nadgorliwośæ, powinni przekonaæ siê wszyscy 
wierni czytelnicy tej rubryki. ̄ e jest ich nieskoñczenie wielu Sta³a wie i znosi 
ten fakt z godności¹ i pokor¹, bo tej akurat Sta³ej nie brak, pomimo wielu 
dowodów na nieocenion¹ g³êbokośæ os¹dów i jeszcze g³êbsz¹ infiltracjê śro-
dowiska - nawet bez dyktafonu.
Dziennikarska smyka³ka, o któr¹ Sta³a nigdy siebie nie podejrzewa³a 
popchnê³a j¹ do pochylenia siê w pierwszej i ze wzglêdu na powagê sytuacji 
ostatniej kolejności nad wiadomości¹, co tu du¿o mówiæ – zwalaj¹c¹ z nóg 
(dos³ownie i w przenośni). Zreszt¹ huk, który tym sposobem Sta³a wywo-
³a³a musia³ byæ s³yszany w ka¿dej nawet najmniejszej agencji PR w tym kraju, 
za granic¹, na Marsie i jeszcze w dalszej czêści galaktyki, wiêc nie trzeba o 
tym nawet wspominaæ.
Tyle lat d³ugich godzin bezsensownego mno¿enia, dzielenia, pierwiastko-
wania i (Sta³a a¿ boi siê g³ośno wypowiedzieæ to s³owo) ca³kowania, aby 
dopiero teraz, ju¿ po ustaniu koszmarów znanych ka¿demu humaniście, 
poznaæ podstawê i sedno matematycznych rozwa¿añ! Odkry³y j¹ przed 
Sta³¹ dwie agencje PRimoloko i PO PROSTU PR w swoim wspólnym komu-
nikacie z pocz¹tku sierpnia, który ju¿ w temacie zapowiada³ prze³om. Sami 
tylko zobaczcie: „Informacja prasowa_1+1=1?” Niby pytanie, ale jednak od 
razu widaæ, kto min¹³ siê z powo³aniem.
Zreszt¹ znaku zapytania zabrak³o ju¿ w samym tytule komunikatu. Widaæ 
jego twórcy zd¹¿yli przemyśleæ sprawê i porozumieæ siê co do wyniku zada-
nia. Okazuje siê, ¿e press release nie dotyczy³ jednak objawieñ matema-
tycznych, a po³¹czenia tych dwóch - dotychczas komunikuj¹cych nudn¹, ale 
poprawn¹ piarowsk¹ pisanin¹ - agencji. I tu kryje siê m¹drośæ, któr¹ Sta³a 

odkry³a, mówi¹c skromnie, od razu – pisz¹c choæby tylko tytu³, trzeba siê 
ca³y czas trzymaæ na baczności, bez wzglêdu na to, jak wci¹¿ ¿ywa w naszej 

rodzinie jest legenda o osza³amiaj¹cej wygranej w olimpiadzie z jêzyka pol-
skiego, która sta³a siê naszym udzia³em w ostatniej klasie podstawówki.
Ju¿ w pierwszym zdaniu leadu Sta³a zrozumia³a, ¿e zabawa dopiero siê 
zaczê³a. A ju¿ wygl¹da³o, ¿e najlepsze w informacji bêdzie sugerowanie, ¿e 
po³¹czenie agencji spowodowa³o zmniejszenie ich mo¿liwości twórczych - 
tak przynajmniej Sta³a odczyta³a tytu³owe kokieteryjne dodawanie, z któ-
rego wysz³o mniej ni¿ powinno. Okaza³o siê, ¿e agencje stworzy³y wspólny 
podmiot, który nazwa³y „Black & White PR”.
Pal licho sam¹ nazwê, Sta³a uzna³a, ¿e ka¿dy ma prawo nazywaæ siê tak, jak 
chce, tak jak na przyk³ad Sta³a nazwa³a siê Sta³¹ i nikt nie powiedzia³ jej na 
ten temat z³ego s³owa. Sta³a podejrzewa co prawda, ¿e maj¹cymi zastrze¿e-
nia kierowa³ pewnie strach przed srog¹ zemst¹ na ³amach tej rubryki (zupe³-
nie niepotrzebnie, gdy¿ Sta³a jest spokojna z natury i ma³o pamiêtliwa, chyba 
¿e chodzi o piarowców), ale przecie¿ nie o tym mia³ byæ ten wywód.
Argumentacja nadania takiej nazwy by³a czêści¹ komunikatu, która zdaniem 
Sta³ej powinna sp³on¹æ, zanim pojawi³a siê na kartce papieru (lub jeszcze 
wcześniej): „Nazwa postrzegana mo¿e byæ przez wielu jako kontrowersyjna. 
S³owo ‘black’ widniej¹ce w nazwie mo¿e narzucaæ skojarzenia z czarnym pr-
em, a z tym zapewniamy nie chcemy mieæ nic wspólnego” - przekonuje jedna 
z za³o¿ycielek nowej agencji, której nazwiska Sta³a nie poda, aby dowieśæ, 
¿e zdarzaj¹ jej siê ludzkie odruchy. „Uzna³yśmy jednak, ¿e po³¹czenie s³ów 
„black & white” ilustruje dokumentalizm, jaki towarzyszy pracy ka¿dego pr-
owca. Poza tym dla wtajemniczonych jasnym jest, ¿e nasza wspólna agencja 
nie mo¿e siê inaczej nazywaæ. Zapewniam ¿e ka¿dy nasz klient, kontrahent, 
dziennikarz, producent etc. który nas spotyka, rozumie jej genezê.” 
Sta³a obawia siê zgadywaæ, ¿e mo¿e chodziæ o barwê w³osów lub na przy-
k³ad o kolor skóry.
Czytaj¹c donos na ten temat, Sta³a pomyśla³a, ¿e na pewno w³aśnie ma 
stycznośæ z tym os³awionym czarnym piarem, o którym us³u¿nie wspominaj¹ 
w komunikacie panie za³o¿ycielki. Nikt o zdrowych zmys³ach nie móg³ prze-
cie¿ napisaæ tego sam, dobrowolnie i co wiêcej, zamiast wrzuciæ g³êboko do 
szuflady, wys³aæ w świat. Jednak Sta³a g³êboko siê pomyli³a, co jej siê zdarza 
rzadko, a na pewno nie czêściej ni¿ 7 dni w tygodniu.
Czym przy tym jest nadu¿ywanie uroczego s³owa „przenoszalnośæ” w innych 
komunikatach?

Bezinteresowne donosy s³aæ na adres stala@piar.pl
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