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Prawie doros³y

Jeśli traktowaæ rok 1989 za symboliczny pocz¹tek public relations w Polsce, 
to ju¿ tylko rok dzieli nasz¹ bran¿ê od wejścia w prawn¹ doros³ośæ. Jak zatem 
wygl¹da bran¿a na progu dojrza³ości i czy mo¿na w ogóle o niej mówiæ w 
kategorii dojrza³ości?
Jeśli mierzyæ szybkości¹ wzrostu, nasza siedemnastolatka rozwija siê coraz 
szybciej i wcale nie ma zamiaru zwolniæ tempa. Tylko w koñcz¹cym siê roku 
przyby³o kilkuset adeptów PR - absolwentów studiów dziennych, podyplo-

mowych, ró¿nych mniej lub bardziej powa¿nych kursów i szkoleñ. Pośred-

nim plonem by³o powstanie co najmniej kilkudziesiêciu nowych agencji i firm 
zajmuj¹cych siê PR. Wiêkszośæ z nich to dopiero jednoosobowe zadatki na 
prawdziwe firmy, jednak na polski rynek weszli i tacy giganci, jak Pleon. 
Dowodem powagi, jak¹ bran¿a maskuje swój m³ody jeszcze wiek jest liczba 
wydarzeñ i konferencji naukowych. Do tradycyjnie najwiêkszych spotkañ nale-

¿a³ rzeszowski Kongres PR, w sferze nauki niewiele ustêpuje mu spotkanie 
organizowane w Wiśle. Równie¿ swoje imprezy organizowa³y stowarzyszenia 
bran¿owe: zarówno Polskie Stowarzyszenie Public Relations, jak i Zwi¹zek 
Firm Public Relations. Za punkt honoru organizacjê chocia¿ jednego spotka-

nia naukowego uwa¿a³y w tym roku równie¿ ośrodki naukowe kszta³c¹ce w 
zakresie PR. 
O docieraniu siê naukowej strony świadczy liczba ksi¹¿ek oko³opiarowych 
zwi¹zanych nie tylko z samym PR, ale równie¿ z budowaniem wizerunku samo-

rz¹dowego, wizerunku osobistego, retoryki, negocjacji, czyli szeroko pojêtego 
komunikowania.
¯ycie bran¿y kwitnie równie¿ na wirtualnych forach komunikacyjnych. Cie-

kaw¹ propozycjê przedstawi³ InternetPR.pl, który w tym roku zacz¹³ najwy-

raźniej p¹czkowaæ, choæ trudno jeszcze oceniæ wyniki eksperymentu, jakim 
jest wydzielenie poszczególnych grup dyskusyjnych. Szkoda trochê, ¿e zwarty 
dot¹d pr¹d g³osów środowiska zacznie byæ rozbijany na szereg mniejszych. 
Obserwacja dyskusji, a czasami nawet jej poziomu świadczy bowiem o tym, ¿e 
jak ka¿da siedemnastolatka nasza bran¿a ma czasem jeszcze pstro w g³owie. 
Dyskusje o tym, kto kogo chcia³ obraziæ, czy warto ostrzegaæ przed nielojal-
nym (podobno) pracownikiem czy podobne „problemy” stanowi¹ doskona³y 
zapis m³odzieñczych bólów dorastania.
Niestety bran¿a wchodzi te¿ w doros³ośæ, bo zabawa w politykê to nie prze-

lewki. Abstrahuj¹c od faktu, ¿e znów jeden z przedstawicieli bran¿y poszed³ 
„w ministry” (wcześniej Jerzy Ciszewski by³ sekretarzem stanu, a teraz Marek 
Wróbel jest szefem gabinetu ministra gospodarki). Wiêkszym problemem dla 
bran¿y jest ró¿nie oceniana aktywnośæ niektórych specjalistów od wizerunku 
polityków. O ile na ogó³ wysoko oceniane by³y wysi³ki teamu Bielan – Kamiñ-

ski, o tyle ju¿ z lekkim zaniepokojeniem bran¿a przyjmowa³a określenie dzia³añ 
„bullteriera” PiS jako czarne bo czarne, ale jednak public relations.
Prawdopodobnie pocz¹tek przysz³ego roku bêdzie czasem analiz dzia³añ wize-

runkowych jednego z najbardziej wyrazistych ugrupowañ politycznych, jakim 
jest Samoobrona. Nomen omen nazwa doskonale bêdzie pasowaæ do dzia³añ 
kryzysowych, jakie bêdzie musia³a podj¹æ partia 
Andrzeja Leppera. Ale có¿, idzie Wigilia, Nowy 
Rok, a z tym szczególnym okresem wi¹¿¹ siê ró¿ne 
legendy i wierzenia.
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