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Stała Rubryka – myśląc już od jakiegoś czasu o budowie IV RP – doszła do 
wniosku, że nasza Branża ma własności profetyczne czy też, inaczej rzecz 
ujmując, odgrywa rolę awangardy przemian we wzmiankowanej kwestii. Na 
taką myśl naprowadziły Stałą dumania nad zachowaniem wykształciuchów 
reprezentowanych w Branży przez szacownych naukowców oraz natur-
szczyków, to jest praktyków, a także wzajemnymi relacjami, które niewąt-
pliwie charakteryzuje (to akurat nie jest określenie z IV RP) męska, szorstka 
przyjaźń.

Zauważcie, drodzy Czytelnicy, że trudne partnerstwo między obydwiema 
grupami jest znacznie starsze niż opozycja między wykształciuchami III RP 
a - nazwijmy to - prawdziwą inteligencją nowej Rzeczypospolitej. Od kiedy 
pojawili się w Polsce uniwersyteccy badacze zjawiska zwanego komunikacją 
społeczną czy rynkową, między nimi a ludźmi parającymi się wykonywaniem 
zawodu jest jeśli nie wojna, to przynajmniej lodowate milczenie, rzadko tylko 
przerywane próbami dialogu. 

Tymczasem w życiu politycznym czy też w dyskursie publicznym wykształciu-
chy, reprezentowane przez Autorytety, przez lata dominowały i nie dopusz-
czały „tych drugich” do głosu, by później, po przyjściu Rywina do Michnika      

(i następstwach tej wizyty) nastąpiła jaka taka rów-
nowaga. Czyli IV RP.

Stała posunie się teraz do śmiałej tezy: my w 
Branży Czwartą mamy od początku! Przynajmniej 
pod względem balansu sił między nauką a praktyką. 
Branża jest zwierciadłem, w którym może przej-
rzeć się cała Rzeczpospolita, przynajmniej ta jej 
część, która uczestniczy lub choćby interesuje się 
życiem publicznym. Podobieństwa są uderzające.

Na przykład, tak jak w „dużej” Polsce, nasze Bran-
żowe frakcje w gruncie rzeczy niespecjalnie intere-
sują się sobą. To znaczy interesują, ale tylko w zakre-
sie koniecznym, by zdobyć narzędzia umożliwiające 
wykazanie, że druga strona jest do chrzanu. Czyli 
że naukowcy bujają w obłokach i marnują granty 
na kompletnie jałowe rozważania – choćby o tym, 
czy czarnych piarowców wykluczyć ze społeczno-
ści albo ile to też polskich przedsiębiorstw posiada 
wydzielone pomieszczenia na sztab kryzysowy. I 
dla równowagi, że praktycy nie uczą się nowych 
rzeczy i na przykład nie wiedzą, co to RSS (ponoć 
dzisiaj to podstawowa i niezbędna wiedza), podca-
sty i że public relations to coś więcej niż konferen-
cje prasowe. No i za diabła nie wiedzą, na czym też 
może polegać organizacja samoucząca się.

Najzabawniejsze, że w niemałej mierze zarzuty sta-
wiane sobie nawzajem są słuszne. Jeśli nie całkiem, 
to przynajmniej coś w nich jest. W dodatku żadna 
z frakcji nie ma zamiaru słuchać drugiej strony, nie 
mówiąc już o wyciągnięciu wniosków. 

Wykształciuchy i naturszczycy mają też swoje 
szańce i trybuny, w niemałej mierze osobne, co 
również upodabnia Branżę do Polski. Na przykład 
niniejszy dwumiesięcznik ma wyraźnie wydzielone 
sekcje, w których wiadome grupy mogą się wyży-
wać. Niewiele przenika przez barierę. Taka nato-
miast lista InternetPR.pl jest bastionem praktyków, 
gdzie wprawdzie i naukowcy czasem się wypowia-
dają, ale raczej na podobnej zasadzie, na jakiej 
do radia Tok FM zaprasza się tzw. prawicowych 
publicystów. A z kolei wykształciuchy organizują 
po uczelniach swoje sabaty, o których nie zawsze 
nawet można się dowiedzieć, nie mówiąc o usłysze-
niu, o czym oni tam właściwie rozprawiają. Słuchać 
wolno najwyżej studentom. Stała ma wrażenie, że 
potem za pomocą specjalnych urządzeń (nauka to 
potęga!) wymazuje się uczestnikom pamięć, by pod 
żadnym pozorem nie wynieśli cennej a hermetycz-
nej wiedzy na zewnątrz. Stałej – może niesłusznie 
– kojarzy się to ze spotkaniami różnych radykalnie 
postępowych (a i radykalnie prawicowych) organi-
zacji, na których wprawdzie nie bywa, ale już sobie 
wyobraża, co tam się musi dziać!

Nasza mała IV PR
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Innym podobieństwem jest istnienie Autorytetów 
oraz opinii publicznej, której przekonania przedsta-
wiane są i manipulowane zgodnie z bieżącym zapo-
trzebowaniem. Autorytety wygłaszają sądy, które 
rzadko bywają kwestionowane wprost (wpraw-
dzie zdarza się, ale na ogół przez osoby nie mające 
wielkiego znaczenia w Branży, choć jest także paru 
koncesjonowanych opozycjonistów z nazwiskami), 
ale za to powszechnie kontestowane czy przynaj-
mniej ignorowane. Autorytety Branżowe, podob-
nie, jak Publiczne, wypowiadają się na każdy temat, 
proszone czy nie. 

I opinię publiczną stosuje się tak, jak w RP: Autory-
tet używa pluralis maiestaticus, np. „czarny PR uzna-
jemy za obrzydliwość” (kiedy Branża powszechnie 
się nim posługuje, być może częściowo z obrzydze-
niem, ale jednak jakoś jest w stanie się przemóc i 
zastosować) – to zupełnie jak: „protestujemy prze-
ciw wykluczeniu i mowie nienawiści” – a naród tym-
czasem właśnie uwielbia i wykluczać, i nazywać 
rzeczy po imieniu, tj. rozprzestrzeniać rzeczoną 
mowę. Albo też przedstawia się badania, z których 
wynikają oczywiste nonsensy – np. pewna renomo-
wana organizacja wraz z renomowanym (bez ironii) 
instytutem badawczym ogłosiła raport, w którym 

mieliśmy okazję przeczytać, że 9 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia wię-
cej niż jedną agencję PR! I spróbuj tu, człowieku, polemizować z faktami…
Tak jak w głównej rzeczywistości, tak i w Branży obydwie grupy czasem się 
ze sobą spotykają. Zdarza się to głównie na kongresach i seminariach, a także 
przy okazji prowadzenia zajęć w licznych szkołach i kursach PR.

I znów podobieństwa: najogólniej ujmując, mamy do czynienia z trzema sce-
nariuszami takiego spotkania. Po pierwsze i częste, strony nie zauważają się. 
Po prostu każdy wygłasza swoje, nie zwracając uwagi na tezy antagonisty (czy 
też protagonisty). To zdarza się nawet przy dwuosobowych panelach dysku-
syjnych! Po drugie, awantury, mniej lub bardziej dzikie, w zależności od tematu 
i poziomu indywidualnego (przyjedźcie do Rzeszowa, to zobaczycie i wysłu-
chacie). To akurat Stałej się podoba i czasami bierze udział w wyżej wymie-
nionych scysjach. Trzeci rodzaj spotkania to takie, przed którym naukowcy 
i praktycy ogłaszają, że Właśnie Nadeszła Chwila Pojednania i Porozumie-
nia, a następnie wygłaszają tezy wstępne, z których co bardziej naiwni mogą 
wywnioskować, że rzeczywiście takie porozumienie może za chwilę nastąpić. 
A potem – patrz scenariusz pierwszy lub drugi.

No proszę, choć Stała przystępowała do pisania z gotową, jak zawsze, tezą, 
to nawet Ona nie przypuszczała, jak bardzo podobna jest Branża do dzisiejszej 
Polski. A raczej odwrotnie, bo Branża jest starsza od Czwartej. 
Państwo PiS-owcy i inni budowniczy IV RP! PRzybywajcie i PRaktykujcie (byle 
nie za granicą)!

Stała Rubryka 

stala@piar.pl

Stała zapadała właśnie w głęboki wakacyjny sen, kiedy do działania 
niespodziewanie, głównie dla niej samej, poderwał ją jeden z otrzy-
manych autodonosów, czyli donosów przesłanych przez autora 
sprawy, której donos dotyczy. Sytuacja zdarza się dość często, żeby 
nie powiedzieć nagminnie, więc akurat ten aspekt nie poruszył Sta-
łej jakoś wyjątkowo. O wiele bardziej treść informacji.
Nie uwierzycie, ale już w pierwszym zdaniu okazało się, że napisała 
do Stałej: „Dominująca firma restauracyjna w Europie Środkowo-
Wschodniej, czyli „Wszystko jest możliwe!” z ludźmi z pasją, z mar-
kami-liderami i z ekonomią skali!”. Stała przetarła oczy z niedo-
wierzaniem: wszystko naprawdę jest możliwe? - zapytała w duchu, 
szybko jednocześnie przypominając sobie case torebki Teletubi-
siów i już dalej spokojnie pogrążyła się w lekturze.
A było w co się pogrążać! Stała nie chciałaby przesadnie akcen-
tować leadu, którego nijak nie udało się przeczytać na jednym 
wydechu, głównie dlatego, że mówił o Wszystkim, Co Zdarzyło 
się, Zdarzy się i Właśnie się Zdarza firmie AmRest w Polsce, Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, na Marsie, a także poza naszą galak-
tyką itd. Uwagę Stałej przykuła godna pozazdroszczenia smykałka 
do rzucania przynęt czytelnikowi mających zachęcić go do rozmy-
ślań i ewentualnie dyskusji z autorem komunikatu. Weźmy choćby 
zwrot: „AmRest zatrudnia obecnie 7 tysięcy osób (nie licząc Rosji)”. 
Każdy od razu pyta: o co chodzi z tym liczeniem? Od kiedy Rosja 
jest w Europie Środkowo-Wschodniej? Każdy, jednak nie Stała. O 
nie, i to trzeba jasno powiedzieć. Stała tym razem poprzestała na 
uporczywym zadawaniu pytań w myślach, tym bardziej że później 
zaczęło być już naprawdę przyjemnie. Twórcy kreatywni komuni-
katu starali się maksymalnie ożywić nudne informacje, w każdym 
możliwym i mniej możliwym miejscu dodając wypowiedzi bliżej nie-

znanych Stałej osób. Stała czuła się jak na roller coaster’ze, który 
porwał ją w pęd zdarzających się właśnie wydarzeń, tudzież wyda-
rzeń, które już się zdarzyły lub wydarzeń, które się zdarzą. A całość 
okraszona pięknym boldem, italikiem, akapitami – istna dyskoteka. 
Ach, żeby Stała umiała tak formatować!
No i wyciągać wnioski, które są tyleż ciekawe, co nie nadążające 
za wcześniej napisanymi słowami. Jak choćby te na samym końcu 
komunikatu, które obejmują go, to fakt, piękną klamrą (na wzór 
montażu filmów pewnego boskiego artysty, którego nazwisko 
wypadło Stałej właśnie z pamięci): „Biorąc pod uwagę osiągnię-
cia i pozycję Spółki oraz potencjał i możliwości rynków krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, AmRest jest na prostej drodze, by 
być dominującą firmą restauracyjną w Europie Środkowo-Wschod-
niej.” Stała nie uważała przesadnie ani na matematyce, ani na fizyce, 
ale z tego, co jej wiadomo, jeśli na końcu chce się osiągnąć punkt, w 
którym się już było wedle wcześniejszych deklaracji, to musi ozna-
czać, że ta prosta droga zmienia się raczej w równię pochyłą.
Uff, po takiej dawce Stała miała już dość dominowania i z radością 
zagłębiła się w świat mody, marząc, że kiedyś i ona będzie ozdobą 
niejednego pokazu. Niestety, ten, o którym czytała już się odbył i 
występował na nim jakiś Woliński czy Woliśki – Stała nie jest jas-
nowidzem i nie wie, która pisownia z komunikatu jest właściwa. Wie 
jedno, musi to być jakiś prawdziwy (W)mistrzu, bo jak donosi press 
release, „stroje były charakterystyczne dla tego projektanta - pod-
kreślały sylwetkę kobiety, były klasyczne i eleganckie, a jednocześnie 
zaskakiwały oryginalnością.” Prawie jak sama Stała, wciąż klasycznie 
o jednym temacie, ale za każdym razem oryginalnie czy raczej orygi-
nalnie o jednym temacie, ale za każdym razem klasycznie.

Bezinteresowne donosy słać na adres stala@piar.pl
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Na Euro zarobią nie 
tylko te miasta, w 
których planowane są 
rozgrywki

Mieszkańcy miast nie 
zawsze są zadowoleni 
ze sposobów 
promowania ich 
regionów

Gdańszczanie 
stawiają na obalenie 
stereotypów
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