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Drodzy Piarowcy, 

przyszła wiosna. Wszystko budzi się do życia. Stare odchodzi, nowe 
przychodzi. Ciągły proces zmian. Dotykają one także naszej branży. Kilka 
osób przeszło do polityki i zanosi się na to, że pozostaną w niej na dłu-
żej. Mamy nadzieję, że ich decyzja nie jest wynikiem zimowej depresji. 
Na nią zaradzić może solarium. Chyba, że pozazdrościli niektórym poli-
tykom zimowych wyjazdów do Egiptu, tam, gdzie prawdziwe słońce, a 
nie jego namiastka. 
Wydaje się, że już od jakiegoś czasu sygnalizowali przesilenie lub jak kto 
woli - wypalenie. Zniechęceni schematycznością rzeczywistości, w której 
funkcjonowali ponad 15 lat poczuli, że czas pożegnać się z branżą PR 
– czy na stałe, czas pokaże. Wraz ze zmianą ekipy rządzącej mieliśmy 
przecież także kilka powrotów z polityki do PR, i to udanych. Na razie 
życzymy osobom zmieniającym branżę powodzenia. Mamy nadzieję, że 
będąc na przykład w polityce, zajmą się także edukowaniem polityków, 
czym jest PR. Przykro jest bowiem słuchać wypowiedzi prominentnego 
polityka PO Bronisława Komorowskiego, który w dyskusji z młodzieżów-
kami partii w jednym z programów publicystycznych określa mianem PR 
doradztwo w zakresie wyboru krawatów czy sposobów przemawiania 
do ludzi. Przez takie zubożone podejście do zagadnienia piaru mamy 
widoczny proces deprecjacji wizerunku wielu polityków. W artykule „Od 
lidera do zera” staramy się Państwu ten problem bardziej przybliżyć.
Moda na porządki zapanowała także w branży nieruchomości. Rok 2006 
przyniósł spektakularne wzrosty cen na tym rynku, co zaowocowało 
napływem inwestycyjnego i spekulacyjnego kapitału zagranicznego. W 
tym roku z pewnością ten segment rynku dalej będzie się dynamicznie 
rozwijał, dostarczając sporo pracy specjalistom public relations. Trudno 
nie zauważyć, że w Polsce mamy sporo zaniedbanych czy wręcz zniszczo-
nych obiektów przemysłowych. Moda na lofty, choć dopiero się zaczyna, 
może potrwać wiele lat. Przykład Starego Browaru w Poznaniu niesie ze 
sobą jednak ostrzeżenie, że rewitalizacja starych budynków zawiera w 
sobie także spore ryzyko pozainwestycyjne. Odrestaurowane budowle 
budzą zachwyt, ale i wyzwalają w decydentach chęć rewizji podjętych 
wcześniej decyzji. To, że wartość pierwotna nie ma wiele wspólnego 
z wartością wypracowaną w trakcie inwestycji jest dla nich nieistotne. 
Na ich usprawiedliwienie trzeba dodać, że chęć „włożenia kija w szpry-
chy” to nie tylko przypadłość naszych decydentów, to także cecha wielu 
zwykłych ludzi w naszym kraju. Programy społeczne budujące akcepta-
cję dla nowych inwestycji to poważne wyzwanie dla piarowców i polisa 
ubezpieczeniowa dla inwestorów, którzy dostrzegli, że w wielomiliono-
wych inwestycjach warto przeznaczyć kilka procent budżetu na piar, niż 
ponieść olbrzymie straty z tytułu protestów społecznych wstrzymują-
cych budowy.
Wiosna to także czas zauroczenia. Mamy 
nadzieję, że zagraniczna kampania wizerunkowa 
Polski, promująca nasze turystyczne i gospodar-
cze walory, trafiła na okres przedwiośnia i przy-
czyni się do kolejnych inwestycji, z pożytkiem 
dla naszej branży.
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