
Sta³a Rubryka nie dziwi siê temu.
W koñcu sam red. Jerzy Baczyñski na
grudniowym kongresie Zwi¹zku orzek³,
¿e PR potrzebuje PR. A poniewa¿ (jak
w sierpniu pisa³a piórem red.
Agnieszka Rybak �Polityka�) w tym
fachu nie ma sentymentów, granic nie
do przekroczenia, chwytów niegod-
nych zastosowania, Bran¿a postanowi³a
bezwglêdnie i bez sentymentów popra-
wiæ sobie notowania. Jest to nie tylko
ca³kowicie zrozumia³a, ale i bogata
w znaczenia oraz reperkusje decyzja!
Sta³a Rubryka, gdy dowiedzia³a siê
o ruchu odnowy, ra�no zabra³a siê za
wertowanie gazet i wortali, no i w³a-
snych notatek oraz pok³adów pamiêci.
Ju¿ po chwili (jako, ¿e jest raczej
bystra) odkry³a, ¿e proces oczyszcza-
nia jest znacznie g³êbszy, ni¿ widaæ
na pierwszy rzut oka. Sta³a powie wiê-
cej: najwyra�niej, mówi¹c jêzykiem
komentatorów gie³dowych, PR-owska
bogini Fortuna okaza³a siê byæ przy-
chyln¹ staraniom Bran¿y i postanowi³a
jej pomóc. Oczywi�cie na swój
sposób.

Fortuna zaczê³a od gwiazdorów:
na pocz¹tek lekko przygasi³a gwiazdê
Piotra Tymochowicza, któremu
w swoim czasie prawie uda³o siê...
hmmm... (Sta³a szuka s³owa) zredefi-
niowaæ pojêcie PR w naszej ojczy�nie.
Potem zabra³a siê za nie byle kogo, bo
agencjê GGC, czyni¹c jej zarzut czar-
nego PR na rzecz prezesa Orlenu.
Tu Bran¿a spiê³a siê: Zwi¹zek Firm
Public Relations zareagowa³. Jak ze
zbiorku �Przy szabasowych �wiecach�
(Ty, Mosze, podobno wczoraj dosta³e�
w mordê i nie zareagowa³e�? Jak to ja
nie zareagowa³em? No jak? Ja spu-
ch³em!) - to jest powiedzia³, ¿e nie ma
dowodów, a nastêpnie wypu�ci³
Kodeks Dobrych Praktyk oraz pro-
gram Czyste Informacje (Sta³a lito�ci-
wie nie wspomina starych spraw, jak
np. mityczna Bia³a Ksiêga). Zdaniem
Sta³ej Rubryki, choæ oczywi�cie nie
umie tego dowie�æ, jest to w³a�nie
forma spuchniêcia.
Potem Bogini zabra³a siê za karcenie
poszczególnych graczy: MDI, Blue Sky
(które po aresztowaniu swego

patrona, Marka D., musia³o zamkn¹æ
podwoje i wystawiæ na sprzeda¿ m.in.
piêkne Audi). Podgryz³a � zêbami
ABW � agencje lobbingowe: Cross
Media i GDS. No i, swoimi sposobami
oczywi�cie, wywo³a³a falê publikacji
i kongresowych wyst¹pieñ o czarnym
PR jako najobrzydliwszej formie
obrzydlistwa. Musia³a mieæ niezgorsze
chody, bo jak inaczej wyt³umaczyæ
zu¿ycie znacznego zapasu gromów
przez takich ojców i patronów Bran¿y,
jak Piotr Czarnowski czy prof. Jerzy
Olêdzki? Mo¿na wrêcz podejrzewaæ,
¿e opozycyjne wyst¹pienia takiego np.
Rafa³a Czechowskiego i Marka Wróbla
mia³y charakter agenturalny, by pod-
nie�æ temperaturê...
Fortuna musia³a w ten sposób napê-
dziæ niez³ego stracha Bran¿y, notabene
nie ca³kiem wiadomo czemu, bo prze-
cie¿ jej czo³owi przedstawiciele nie
maj¹ na sumieniu sprawek, które z³e
media (i ABW) imputuj¹ wspomnia-
nym agencjom.
Sta³a nie mo¿e zdecydowaæ siê, które
z inicjatyw Bran¿y wymieniæ � jest ich
tyle, a miejsca w felietonie tak ma³o...
Mo¿e kampanie spo³eczne? Ich wysyp
ka¿e podejrzewaæ Sta³ej, ¿e albo
Bran¿a nie ma klientów komercyjnych,
albo chce pokazaæ swoj¹ wra¿liwo�æ
(po naszemu: CSR), albo ¿e S¥ to w³a-
�nie klienci komercyjni. Niemniej nie
ma dnia bez nowej kampanii, przy
czym pojêcie �kampanii spo³ecznej�
sta³o siê dosyæ pojemne. Dzi� ju¿
nikogo nie podnieca, ¿e ka¿dego roku
wiêcej kobiet umiera w wyniku prze-
mocy ni¿ na raka, a 40 proc. dzieci
nie bierze udzia³u w zajêciach WF
z powodu astmy. To ostatnie do�æ
zreszt¹ dziwne, zwa¿ywszy, ¿e w Pol-
sce chorych na astmê jest tylko
5 proc. obywateli (za informacj¹
prasow¹ agencji Jatrejon).
Teraz kampanie spo³eczne obejmuj¹
ju¿ na przyk³ad hip-hop: wspiera go
www.internetPR.pl. Ale to wci¹¿ nic
� mamy �Shrek (jest wielki) pije
mleko�, a nawet kampaniê spo³eczn¹
na rzecz noszenia spódnic przez
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Z nowym rokiem � nowym
krokiem. Sta³a Rubryka w³a-
�nie pods³ucha³a, ¿e Bran¿a siê
oczyszcza. Bran¿a wie tak¿e,
¿e samo usuniêcie chwastów 

nie wystarczy � konieczne jest
równie¿ propagowanie
zachowañ pozytywnych.
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kobiety (sponsor: Gatta). Sta³a nie jest
pewna, czy tê ostatni¹ akcjê popiera
minister ds. równouprawnienia...
Dobrze by by³o, bo bez poparcia jakie-
go� urzêdu centralnego kampania nie-
wa¿na, przynajmniej do �rody! No,
jest jeszcze kampania pod has³em
�Rzeczy znacz¹ to, czym s¹�. Gdyby
kto� z Czytelników wiedzia³, o co cho-
dzi, Sta³a Rubryka prosi o kontakt.
Ale, ale, ¿ycie naukowo-kongresowe
te¿ niczego sobie. Mamy ju¿ kilka
imprez ogólnopolskich oraz kilkadzie-
si¹t miejsc produkcji tzw. absolwen-
tów, tj. uczelni. Poza narybkiem pro-
dukuj¹ � a jak¿e! - presti¿ bran¿y. Tu
zreszt¹ Bogini te¿ interweniuje � dwa
z szumnie zapowiadanych warszaw-
skich kursów podyplomowych nie
dosz³y do skutku z braku chêtnych.
Wspomniany ju¿ www.internetPR.pl
natomiast, rêka w rêkê z www.piar.pl
(Sta³a ma nadziejê, ¿e Wydawca tego
nie ocenzuruje), wieszcz¹ rozkwit
nauki, która w dodatku ma rzekomo
zaj¹æ siê tworzeniem wyrafinowanych
teorii. Ciekawe, ciekawe...

Elementem oczyszczania Bran¿y z ele-
mentów niepo¿¹danych jest te¿ oczy-
wi�cie konkurs Z³otych Spinaczy
Zwi¹zku Firm PR. Wprawdzie na razie
nagrody posz³y w du¿ej mierze do nie
tyle przedstawicieli Zwi¹zku, ile pro-
minentnych przedstawicieli Zwi¹zku,
ale jego prezes Rafa³ Szymczak nie
widzi powodu, dla którego agencje

zwi¹zkowe nie mia³yby wygrywaæ.
Podobnie, choæ ju¿ ostro¿niej, wypo-
wiedzia³ siê prezes Stowarzyszenia,
Rafa³ Czechowski. Skoro tak, to
skromna Sta³a Rubryka nie ma
powodu s¹dziæ inaczej.

Sta³a Rubryka
stala@piar.pl 
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PS. Sta³a Rubryka uruchamia nieustaj¹cy konkurs na press release numeru.
Wprawdzie nie przewiduje siê na razie ¿adnych nagród ani dla laureatów, ani
informatorów. Sta³a liczy na bezinteresowne donosy � do czasu pojawienia siê
sponsorów konkursu.
Dzi� � zas³uguj¹ca na zacytowanie w ca³o�ci informacja prasowa agencji Inven-
tive. Niestety, z braku miejsca tylko najlepsze wyj¹tki. Na pocz¹tek tytu³ (lead?):
Partnerstwo w zakresie technologii pozwoli wzbogaciæ wysokowy-
dajne kontrolery d�wiêku VIA Vinyl Envy24 umo¿liwiaj¹c ods³uch
doskona³ej jako�ci d�wiêku.
Dobre? Nie, dopiero cytat z prezydenta i CEO jest dobry:
Jeste�my dumni, ¿e mo¿emy wspó³pracowaæ z VIA, gdy¿ wierzymy,
¿e nasze partnerstwo pozwoli klientom w widoczny sposób do�wiad-
czyæ mocy technologii d�wiêkowych Qsound w po³¹czeniu z uzna-
nymi rozwi¹zaniami firmy VIA.
Sta³a jest równie¿ dumna, ¿e mo¿e wspó³pracowaæ i do�wiadczyæ mocy uzna-
nych technologii PR-owskich.


