
s t a ³ a  rubr ykasta ³a  rubr yka

90

Stała Rubryka działa w Branży już kilkanaście lat i przeżyła parę 
faz jej rozwoju czy też, jak chcą niektórzy luminarze, upadku. Życie 
Branży jest mierzone kilkoma miarami: po pierwsze cyklami koniunk-
tury gospodarczej (Branża jest wrażliwa!), po drugie, wyborami parla-
mentarnymi, a po trzecie – wchodzeniem i schodzeniem z rynku waż-
nych graczy, a także narastaniem i gaśnięciem nowych inicjatyw, jak 
kongresy, portale czy osobistości.

Kiedyś na przykład jeździło się do Zakopanego na kongresy Medium 
organizowane przez firmę Eskadra. To były imprezy! Tak pod wzglę-
dem merytorycznym (można było się na przykład dowiedzieć z badań 

pewnych młodych naukowców, że 25 proc. 
polskich firma ma oddzielne pomieszczenia na 
sztab kryzysowy), jak towarzyskim (na przy-
kład można było zauważyć, jak pewnej znanej 
w Branży osobie film urwał się dwa razy w 
ciągu doby). Można było znaleźć nową pracę, 
jak również towarzyszkę życia. Ach, czegóż 
tam nie było!

Ale po kilku latach formuła wypaliła się. 
Medium, przeniesione do Warszawy (jak można 
było zrobić COŚ TAKIEGO?), upadło całkiem, 
a Branża znalazła sobie inną imprezę, na którą 
„wszyscy” jeżdżą, a mianowicie kongres rze-
szowski. W Rzeszowie takich cudów i ekscesów 
jak w Zakopanem nie ma. Troszkę żal, ale prze-
cież Branża się starzeje i poważnieje, a i doktor 
Tworzydło to ktoś całkiem inny niż nawigator 
Eskadry Mateusz Zmyślony. Zresztą nie żyjemy 
w tak wesołych czasach, jak lata 90…

Następuje też zmiana warty wśród lumi-
narzy. Czy pamiętacie Almę Kadragic? No 
właśnie. Ona całkiem wyjechała z kraju, a 
wielu innych odsunęło się w cień lub pół-
cień. Takie nazwiska, ongiś bardzo znaczące, 
jak Małgorzata Niezabitowska, Małgorzata 
Wejtko, Tadeusz Jacewicz albo cały tabun 
tzw. bursonowców dziś najmłodszym adep-
tom naszej Branży niewiele mówią… Ojcowie 
Branży z Piotrem Czarnowskim i Geraldem 
Abramczykiem na czele wprawdzie działają, 
ale znacznie mniej niż kiedyś. Ba, nawet 
młodsi liderzy (Grzegorz Szczepański) jakby 
nieco wycofani. Inni, jak Jerzy Ciszewski czy 
ostatnio Andrzej Halicki, Sławomir Pawlak i 
Marek Wróbel wzięli urlop, by ulepszać pol-
skie życie polityczne.

Oczywiście liderzy odchodzą z różnych przy-
czyn. Jedni po prostu się zestarzeli, inni poszli 
spróbować sił w nowym zawodzie, a jeszcze 
inni musieli się kryć przed ludzkim wzrokiem 
z powodów lustracyjnych czy aferalnych. Tak 
czy siak zmiany następują.

Dziś w Branży najwięcej znaczą osoby, o któ-
rych jeszcze pięć czy siedem lat temu można 
było najwyżej powiedzieć, że są dobrze zapo-
wiadającymi się challengerami. Kto na przykład 
słyszał wtedy o Marku Woźniaku, dziś guru 
od internetowego PR, nie mówiąc o Michale 
Macierzyńskim, gwieździe bankowości, który 
ówcześnie należał do grona nieopierzonych 
studentów? A taka Joanna Delbar, dziś praw-
dziwa władczyni Łodzi, czy Adam Łaszyn, na 
początku dekady szary pracownik jednej z 
agencji, obecnie stojący na czele „tygrysa pol-
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na wszelkie zmiany.

Wszystko 
płynie



s t a ³ a  rubr yka

91kwiecień/maj 2007 

Naturalnie nie oznacza to całkowitego zastoju. Challengerzy mogą na przy-
kład zwiększyć swoją skuteczność i łączyć się w grupy, co kilka lat temu 
powiodło się środowisku skupionemu wokół internetPR.pl, a co teraz 
próbuje przeprowadzić grupa PRoto.pl (z nieznanym jeszcze skutkiem). 
Chyba trzeba orzec porażkę projektu Instytutu Marketingu Politycznego, 
który przez chwilę wydawał się być obdarzony potencjałem „zamieszania” 
w Branży. O studenckich inicjatywach, których Stała mogłaby wymienić z 
pamięci kilkanaście, nie warto nawet wspominać, by nie zawstydzać mło-
dzieży, która przecież ma jeszcze całe życie przed sobą. No, może należy 
wspomnieć o grupie promującej łódzkie „Helikony”, budzącej jakie-takie 
nadzieje.

Podobnie z nagrodami. Poza „Złotymi Spinaczami”, które dorobiły się 
(też nie bez problemów) swojej pozycji, wszystkie inne należy zaliczyć 
do aspirujących. Są nagrody o znaczeniu lokalnym, jak wspomniane „Heli-
kony”, a z centralnych należy wymienić „Łby PR” PSPR-u (chyba falstart 
– przyznano je raz i zapadła cisza) i oczywiście „Protony”, które zanim 
jeszcze się narodziły, narobiły rabanu, stając się powodem niezgorszej 
awantury i co najmniej jednego pozwu sądowego. O tych ostatnich Stała 
pisała już w poprzednim numerze, więc nie będzie się rozwodzić.

Tak to się przędzie w naszym piarowskim grajdołku. Kiedy Stała 
była nieco młodsza, bardziej emocjonowała się wydarzeniami – wiele 
uznawała za „otwierające nowy rozdział”, „tragiczne” czy przynajmniej 
„znaczące”. Dziś, w zaawansowanym wieku, patrzy na to spokojniej. 
Wszystko płynie, każde pokolenie odejdzie w cień, i tak dalej. Przeżyj 
to sam.

Stała Rubryka 

stala@piar.pl

skiego PR”, czyli Alert Media (cyt. za informacją 
prasową samej agencji – to na wypadek, gdyby 
ktoś posądził Stałą o złośliwości). 

A następni stoją już w kolejce, nerwowo prze-
bierając nóżkami. Oczywiście, drodzy obecni 
challengerowie, nie będzie Wam tak łatwo, jak 
poprzedniej generacji. Rynek tuzów PR jest już 
dość zapchany, a do grupy znaczących postaci 
można zaliczyć kilkadziesiąt osób. Stała zaryzy-
kuje tezę (choć trudno ją sprawdzić), że dawniej 
nieomal wystarczyło napisać cienką broszurkę, 
wystąpić trzy razy w telewizji lub popełnić kilka 
tekstów do miesięcznika „Press” albo też wygło-
sić błyskotliwą prelekcję na kongresie, by awan-
sować do grona VIP-ów. Stała zna takie przy-
padki, zresztą sama tego doświadczyła.

Dziś jest już nieco trudniej, o czym przeko-
nują się kolejni aspirujący, próbujący wejść do 
Branżowej świadomości z nowościami (oczy-
wiście kreowanymi, jak np. pierwsza trans-
parentna nagroda branżowa, pierwsza pro-
fesjonalna agencja w Lublinie czy pierwsza 
agencja ds. kreowania osobowości). Jest trud-
niej, bo Branża nieco już okrzepła i nie da się 
jej sprzedać tzw. ściemy. Poza tym obecna 
szlachta (czy też oligarchia) ma swoje „partie” 
i potrafi się bronić przed niepożądanym posze-
rzeniem kasty VIP-ów.

Stała już wie, że cudów nie można się spodziewać codziennie, ale 
też nie rzadziej niż raz na 14 numerów. W pierwszej chwili pomy-
ślała nawet, że może to dobry moment, żeby wyjechać na długo 
wyczekiwane wakacje, ale postanowiła usiąść i poczekać na które-
goś z dwunastu milionów widzów CNN lub przynajmniej jednego z 
ośmiu milionów widzów stacji BBC World (tutaj Stała nie wykazuje 
się żadnymi preferencjami, choć zdaje sobie sprawę, że prawdopo-
dobieństwo wskazuje na tego pierwszego), do którego dotarła kam-
pania promująca nasz kraj i skutecznie zmieniła u niego stereotypy 
na temat Polski. Stała co prawda nie wie, co to za stereotypy, ale 
zdążyła już poczuć radość, że ich nie ma, na wpół oczywiście z nutką 
nie tyle melancholii, co strachu. Stała obawia się bowiem, że jeśli ste-
reotypy na temat naszego kraju zniknęły, to być może nic już nie ma, 
jak nie tak dawno wieszczył jeden z niedoszłych polityków. Jak widać, 
Stała zdaje sobie sprawę z ważkich kwestii i choć nie jest może taka 
młoda i nieopierzona jak, poznając po ufnych spojrzeniach otrzymy-
wanych na spotkaniach piarowych, około 98 proc. osób w Branży, 
ma przynajmniej otwarty umysł i potrafi łączyć fakty, a następnie 
odważnie wyciągać z nich wnioski.
Tym samym Stała zdecydowała, że zamiast wyjechać w nieznane, 
przyzna się do lekkiego niedowierzania, z jakim ostatnio przejrzała 
swoją skrzynkę e-mailową, na którą trafiają bezinteresowne donosy. 
„Gorąca linia” nie jest może w odniesieniu do niej tak porywającym 
zwrotem, jak użyte ostatnio przez Pawła Trochimiuka sformu-
łowanie określające zawód piarowca „zawodem cienia” (Stała aż 

wzdrygnęła się na myśl o ciemnościach, które niespodziewanie ogar-
nęły wszechświat w najdalszych jego zakątkach). Nie o terminolo-
gię tu jednak chodzi, a o wirtualne szwy, w których zawsze pękała 
skrzynka, narażając Stałą na podejrzenia skierowane do Branży o 
zaniechanie wszelakiej aktywności i łączenie się po raz pierwszy we 
wspólnym celu znalezienia teczki prasowej na znajomego po fachu. 
Stała brzydzi się o tym mówić wprost, ale raz dostała nawet grom-
kie brawa za analityczne podejście do radosnej twórczości piarow-
ców, do tego bukiet kwiatów za wytrwałość w tropieniu przejawów 
przerostu formy nad treścią (również w swoich własnych zapiskach) 
i medal (czy też była to jakaś przejrzysta nagroda - tu Stała musi 
przeprosić za brak precyzji) za całokształt. Wprawdzie zaraz się obu-
dziła, ale i wtedy mogła liczyć na powrót nie tyle do rzeczywistości, 
co do czasów kamienia łupanego, dzięki zagłębieniu się w lekturę 
uprzejmych donosów.
Nic więc dziwnego, że pustą po świętach wielkanocnych skrzynkę, 
nie licząc oczywiście miliarda kartek i wyrazów szacunku od pra-
wie każdego piarowca w tym kraju, Stała powitała z lekkim nie-
dowierzaniem. Czy Branża wzięła się wreszcie do pracy i to pracy 
pozostawiającej w tyle epokę kamienia łupanego i twórcze komu-
nikaty? A może zamiast kierować swoje myśli w stronę cudów, 
Stała sama powinna wziąć się do pracy i samoistnie poszukać 
tych, którzy marzą o odsłonie swoich możliwości?

Na wszelki wypadek bezinteresowne donosy słać na stala@piar.pl

Nieustający konkurs na press release numeru (14)
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