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Niedawno Stała pisała o spostrzeżeniach dotyczących innej, już renomowa-
nej nagrody, czyli Złotych Spinaczy. Chodziło o to, że włodarze tego sza-
cownego konkursu nasłuchali się zarzutów, jak to ZFPR-owskie towarzystwo 
wzajemnej adoracji przyznaje statuetki samo sobie, więc postanowili zaradzić 
problemowi poprzez rozszerzenie i zdemokratyzowanie jury. A tymczasem, 
zdaniem niżej podpisanej, spodziewane lekarstwo dało skutek nieco inny od 
zamierzonego: nie tylko głosy nie umilkły, ale pojawił się bardzo poważny i 
potencjalnie niebezpieczny efekt uboczny. Polega on na obniżeniu meryto-
rycznego poziomu przeciętnego jurora. To mechanizm znany w demokracji: 
od im większego gremium coś zależy, z tym głupszymi decyzjami należy się 
liczyć. No i mamy: w ostatnim wydaniu Spinaczy wygrały projekty często 
słabsze, a lepsze przepadły.

Ekipa IMM i proto.pl, jeśli już przejmuje jakiś pomysł (a ustanowienie kolejnej 
nagrody JEST przejęciem pomysłu, jeśli nie Złotych Spinaczy, to PSPR-owskich 
Łbów), to z reguły go udoskonala, i to, rzekłoby się, w stylu amerykańskim 

lub dalekowschodnim – kopia będzie nie tylko 
lepiej wykonana od oryginału, ale przede wszyst-
kim większa.

Stała podejrzewa, że twórcy Protonów nie prze-
czytali felietonu poświęconego manowcom, na jakie 
zbaczają Spinacze albo odwrotnie, właśnie przeczy-
tali i postanowili pokazać, że Stała się myli i że na 
niedomagania demokracji jest tylko jeden środek: 
więcej demokracji. Albo też dobra bogini Fortuna 
zechciała nauczyć piszącą te słowa, że nie powinna 
mądrzyć się zanadto. I stąd właśnie teza niniejszego 
rozumowania. Rozumowanie mogło wyglądać tak: 
skoro w jury Spinaczy mamy bodajże 36 osób i nie 
są one w stanie wydać satysfakcjonującego Branżę 
werdyktu, bo sitwa rządzi, to stwórzmy większe 
forum! Jak pomyśleli, tak zrobili – Akademia liczy 
imponujące 166 osób (stan na 19 lutego). Liczba ta 
na pewno nie pozostanie stała, ponieważ statut jest 
tak skonstruowany, by Akademia miała zdolność 
do samoistnego powiększania się. Ale tego mało 
– Spinacze przecież nie tylko dlatego są niedobre, 
że mają za małe jury, ale także dlatego, że wybory 
są tajne, co przecież sprzyja sitwotwórstwu. Bo w 
końcu, skoro nie można się dowiedzieć, kto jak gło-
sował, zachodzi podejrzenie, że głosował na swo-
jaka. Wobec tego – co jasne jak słońce – należy 
wprowadzić głosowanie jawne.

Te dwie proste zasady, dowodzące demokratycz-
nego i otwartego charakteru nowego konkursu, 
pewnie przyniosą mu popularność. A co najmniej 
sprawią, że organizatorzy będą dobrze wyposażeni 
w argumenty na wypadek krytyki i pytań w rodzaju 
„a po co kolejny konkurs?”. I tylko zgorzkniała Stała 
będzie bezskutecznie dzielić się wątpliwościami, czy 
aby plebiscyt, w dodatku przez jawność obciążony 
polityczną poprawnością, na pewno odda ducha 
Branży i uhonoruje tych, co należy. Zresztą sama 
Stała ma wątpliwości, czy należy mieć wątpliwo-
ści. Przecież formuła Protonów jest jak najbardziej 
zgodna z duchem czasów, w których wszystko 
decyduje się za pomocą plebiscytu (czy to w formie 
wyborów, czy deklaracji o potencjalnym wyborze, 
zwanych też badaniami opinii publicznej). 

Wiadomo, czasy się zmieniają, a wszystko schodzi 
na psy. Stała – a jakże – jest zwolenniczką tezy, 
że lepiej już było i tutaj stoi w opozycji do reszty, 
która jest w większości pełna optymizmu. Sama u 
siebie zresztą zauważa symptomy pewnego roz-
dwojenia, charakterystycznego dla ludzi w pew-
nym wieku, ale jeszcze co nieco rozumiejących z 
otaczających ich realiów. Oznacza to tyle, że Stałej 
trafiają się jeszcze wątki przyszłościowe, na przy-
kład taki, że epoka internetowa daje piarowcom 
zupełnie nowe możliwości, przede wszystkim w 
dziedzinie uwolnienia się od przymusu współpracy 
z coraz bardziej bezmyślnymi i skorumpowanymi 
mediami. To ostatnie zabrzmiało pesymistycznie, 
ale nadzieja jest w uświadomieniu sobie, że każdy 
może sobie stworzyć własne medium, bez ogląda-
nia się na pismaków, a już szczególnie na szefów 
działów marketingu w kolorowych magazynach.

Stała 
Rubryka 
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To był przykład myśli optymistycznej, jakie Stała 
czasami jeszcze z siebie potrafi wykrzesać, choć 
oczywiście z tym walczy. Od optymizmu niech 
będą młodzi. Rzeczą Stałej jest narzekać.

Ale nawet ona przecierała oczy ze zdumienia i 
cmokała z podziwu, jak bardzo można być zgorzk-
niałym, kiedy przeczytała wywiad z ojcem-założy-
cielem, to jest Piotrem Czarnowskim, jaki ukazał 
się w miesięczniku „Home & Market” (przy okazji 
uhonorowania go kolejnym branżowym tytułem, a 
jakże). Mąż ów mówi, że prawdziwego piaru nie ma 
i nad Wisłą już nie będzie. Stała ze wzruszeniem 
wróciła wraz z panem Piotrem do starych czasów, 
kiedy PR znaczyło PR, a promocja – promocję. Dziś 
profani fałszują szlachetny kruszec reputacji z tom-
bakiem doraźnych celów biznesowych.

Stała kibicuje poczynaniom i wypowiedziom Piotra Czarnowskiego, bo po 
pierwsze, jest on rzeczywiście ojcem Branży (choć nie uszło uwagi Stałej, 
że podał rok 1990 za datę uruchomienia swej agencji, a wcześniej poda-
wał 1989), po drugie, konsekwentnie wypowiada się o Branży w tonie nie-
przychylnym, w dodatku pod nazwiskiem, a po trzecie, świadomie ignoruje 
wszelką nowoczesność i prawo Branży do wyboru własnej drogi, choćby 
była ona błotnista.

Ironia polega na tym, że im bardziej wzdycha nad upadkiem obyczajów, tym 
bardziej uznawany jest przez Branżę za moralny i profesjonalny kompas. Więc 
kiedy, panie Piotrze, otrzyma Pan Protona (inaczej przecież być nie może, 
tak to się skończy), proszę wspomnieć słowa Stałej – Pańskiej nieudolnej 
naśladowniczki – że do wielkości wyniósł Pana system, od którego się Pan 
dystansuje. Bo jest Pan przecież jednym z nas.

Stała Rubryka 
stala@piar.pl

Stała dopiero co pozbyła się rumieńca zakłopotania po przejrzeniu 
setek tysięcy maili w odpowiedzi na ostatni press release numeru (12). 
Wiedziała, miała potężne przeczucie, że jest niezwykle popularna, ale 
aż tak? Szczypta rozsądku podpowiada jej, żeby bliżej zainteresować 
się popularnością żywotu kwitnącej wiśni wspomaganej witaminami w 
japońskiej okrasie, o którą wypytali się w mailach wszyscy uważni tro-
piciele wpadek swojej konkurencji na łamach Stałej Rubryki. Postąpi 
jednak wbrew rozsądkowi (nie pierwszy to raz) i choć nikt ją o to nie 
podejrzewa, Stała udowodni, że wie, jak się przypodobać. Właśnie dla-
tego bez szemrania rozszerzy z chęcią to, co w telegraficznym skrócie 
pokazała ostatnio (a pokazywać Stała ma naprawdę co). Musi jednak 
poważnie przemyśleć, czy w zaistniałych okolicznościach nieustający 
konkurs nie jest już aby przeżytkiem, i to wcale nie w natłoku innych, 
wschodzących jak grzyby po deszczu.

„Łazienka w stylu kwitnącej wiśni”
Stała doczytała, że na początku komunikatu należy zamieszczać naj-
ważniejsze informacje, więc oto i początek: „Późna jesień i zima to czas 
wspomagania naszych organizmów witaminami.” Stała zgadza się, choć 
nie uważa tego za szczególnie odkrywcze. „Cudowne specyfiki z apteki 
nie zastąpią jednak smaku domowych przetworów.” Stała cały czas się 
zgadza i jest prawie pewna, że zaraz będą najważniejsze informacje. „Czy 
nie przyjemniej spędzić chłodny wieczór pod prysznicem” Hmm, Stała 
nie traci nadziei, choć na temat wieczoru pod prysznicem już się wypo-
wiadała. „a później zrelaksować się przy herbacie z dodatkiem konfitury 
z wiśni?” Stała wciąż nie traci nadziei, ale też i nie nadąża, „przyjemniej” 
niż...? „Przywołajmy zatem zapach japońskiej sakury...” Stała niezmiernie 
lubi przywoływać zapachy, szczególnie łatwe ma zadanie z tymi, które 
zna; nie zmienia to faktu, że cały czas czeka z napięciem na najważniej-
sze informacje.
Stała podejrzewa, że znajdą się one w tej części komunikatu, w końcu 
to akapit obok leadu. „Wiśnie kojarzą nam się z majowym pięknem kwit-
nienia zielonych drzew i zapachem dojrzewających owoców w letni czas 
sielanki. Jednak mało kto wie, że drzewa wiśniowe były znane na obsza-
rze Środkowego Wschodu już w czasach prehistorycznych. Popularyza-
cję wiśni w Europie zawdzięczamy starożytnym Rzymianom. Do Polski 
drzewa te dotarły w X wieku.” Drugi akapit, a Stała odnotowała poraża-
jący bieg akcji: prehistoria, Rzymianie, Polska X wiek. Jak nic, ma przeczu-
cie, że kolejne zdania wyjawią clou informacji. Oto z pewnością one:
„Wiśnie rosną na całym świecie, w tzw. umiarkowanej strefie klimatycz-
nej. Najliczniejsze skupiska tych drzew można napotkać we wschodniej 

Azji. Ozdobne gatunki Prunusa najliczniej występują w Japonii, nazywa-
nej Krainą kwitnącej wiśni.” Cóż, Stała docenia jednak szybki zwrot 
akcji:
„Japonia buduje swój wizerunek na pięknych roślinach wiśni i ich kwiatach. 
Sakura, bo tak brzmi japońska nazwa ozdobnych drzew, stanowi sym-
bol tego kraju i jest umieszczana na przedmiotach codziennego użytku: 
zastawach stołowych, materiałach piśmienniczych oraz kimonach. Jest 
także źródłem natchnienia dla artystów. Bywa kojarzona z samurajami i 
kamikadze. Śpiewają o niej w pieśniach ludowych i utworach pop. Sakura 
jest też dosyć popularnym imieniem żeńskim”. Stała odetchnęła z ulgą 
- przynajmniej każda z osób, która sięgnęła do komunikatu pt. „Łazienka 
w stylu kwitnącej wiśni”, aby dowiedzieć się wszystkich możliwych infor-
macji o sakurze jest z usatysfakcjonowana. Sama Stała, ze względu na 
brak miejsca, jest, niestety, zmuszona wyciąć kolejny fragment o relaksie, 
kwitnieniu wiśni, o przyjęciach, zwanych hanami i kruchości życia ludz-
kiego. Nie traci jednak ducha, że najważniejsze informacje wciąż przed 
nią. Ma przeczucie, że oto i one:
„Źródłem życia jest woda. Niezbędna do wzrostu i kwitnienia wiśni, 
zajmuje istotną pozycję również w egzystencji człowieka. Jeśli zatem nie 
możemy uczestniczyć w japońskich hanach, zadbajmy o azjatycki klimat 
naszego domu. Spróbujmy połączyć wodę z nutą japońszczyzny.” I nagle 
Stała odnotowuje spektakularne zwycięstwo, odkryła najważniejszą 
informację: „Siła domowego źródła kumuluje się w Kidó, prawdziwie 
japońskiej propozycji wśród armatury łazienkowej.” Dalszych fragmen-
tów Stała już jednak nie doczytała, gdyż wzruszona swoim odkryciem 
udała się spakować laurkę z gratulacjami dla agencji In Plus PR, która 
dostarczyła jej tylu niespodziewanych wrażeń. A nie, chwileczkę, jeszcze 
końcówka i godne szacunku zapętlenie akcji:
„Decydując się na serię Kidó, możemy uwiecznić urok Kraju kwitnącej 
wiśni w naszej łazience. Możemy zaaranżować jesienną kąpiel w sposób 
perfekcyjny i miły dla oka. A gdy dni staną się jeszcze bardziej mroźne... 
po relaksującym pobycie w łazience, warto sięgnąć po odrobinę nalewki, 
lampkę brandy lub likieru maraskino, do produkcji których wykorzystuje 
się wiśnie. Wszak nic nie wzmacnia tak jak duża dawka witamin A i C 
zawartych w tych owocach...”

Pisownia cytatów oryginalna, korektę uprasza się o pozostawienie ich 
w spokoju.

Bezinteresowne donosy słać na stala@piar.pl

Nieustający konkurs na press release numeru (13)


