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Sytuacja 
w Bran¿y 

jest bardzo dobra 
– Sta³a Rubryka 
wie to na pewno, 

bo Bran¿a sama siê 
okrzyknê³a kwitn¹c¹. Czo³owi 

luminarze (jest nas ju¿ 
tylu, ¿e trzeba wprowadziæ 
gradacjê – podzielmy siê 
tymczasem na czo³owych 
i bezprzymiotnikowych) od 

przynajmniej dwóch lat 
og³aszaj¹ znakomite 

wyniki firm, za 
jedyny rynkowy 
problem maj¹c 

niemo¿nośæ „obrobienia” 
wal¹cych ze wszystkich 

stron klientów. No, mo¿e czasem 
ktoś wspomni o fatalnym skutku ubocznym 

koniunktury, jakim jest trudnośæ ze znalezieniem 
odpowiednich pracowników. A pamiêtacie jeszcze 

s³owa Piotra Czarnowskiego sprzed paru lat? 
Mówi³ on (Sta³a cytuje z pamiêci): „Bezrobocie 
wśród absolwentów kierunków PR wynosi sto 

procent”. Pewnie nie pamiêtacie…

Inne sukcesy te¿ s¹. Jest na przyk³ad o wiele bardziej etycznie – ju¿ samo powo³a-

nie Rady Etyki Public Relations za³atwi³o sprawê, a jeszcze organizacje (z ZFPR na 

czele, ale nie tylko) co rusz promuj¹ ró¿norakie programy dobrych praktyk albo 

odpowiedzialnego biznesu. W dodatku Bran¿a poradzi³a sobie z rakiem czarnego 

PR, i to od razu na dwa sposoby: po pierwsze, og³aszaj¹c, ¿e takowy nie istnieje, 

a po drugie – ¿e wprawdzie nie istnieje, ale jest domen¹ polityków. Czyli Bran¿a 

wypar³a problem, przy okazji dystansuj¹c siê od brudnego świata sejmowych i 

rz¹dowych gier. Sprytnie.

Sta³a jest podmiotem o zaciêciu profetycznym, wobec tego czuje siê zobowi¹zana 

do wyszukania kilku zjawisk i sformu³owaniu paru spostrze¿eñ maj¹cych świadczyæ 

o nadchodz¹cym kryzysie. Tym bardziej, im lepsza wydaje siê sytuacja.

Po pierwsze, obecna koniunktura nie bêdzie trwa³a wiecznie. Wiêcej, nie bêdzie 

trwa³a ju¿ d³ugo. Sta³a myśli, ¿e luminarze o tym wiedz¹, ale warto te¿, by wiedzieli i 

maluczcy. Dzisiejszy nap³yw klientów w Polsce wprawdzie nie wynika tylko z ogólno-

światowego wzrostu gospodarczego, ale i ze wzglêdu na coraz lepsze wyedukowanie 

klientów. To fakt, ¿e zdaj¹ sobie sprawê z potrzeby pro-

wadzenia PR. Ale czy ktoś jest w stanie daæ g³owê, ¿e 

kiedy nadejdzie recesja, ci sami prezesi, którzy dziś na 

wyścigi tworz¹ dzia³y komunikacji i zatrudniaj¹ agencje 

nie uznaj¹, ¿e to by³ fajny luksus na ³atwiejsze czasy, 

a w trudniejszych nale¿y oszczêdzaæ? Zdaniem Sta³ej 

nikt rozs¹dny i znaj¹cy nasz rynek oraz historiê rynków 

zagranicznych g³owy nie da. Public relations nale¿y do 

dziedzin najbardziej wra¿liwych na cykle gospodarcze. 

Pamiêtaj o tym, Bran¿o, i szykuj siê na ciê¿kie czasy! 

Sta³a kieruje te s³owa zw³aszcza do nieopierzonych, 

pocz¹tkuj¹cych challengerów, którzy pozbawieni 

pamiêci (bo niby sk¹d mo¿na mieæ pamiêæ w wieku 

25 lat?), za to wierz¹cy w Web 2.0, zlecenia ze spó-

³ek skarbu pañstwa, public relations kultury i podobne 

bo¿ki, zak³adaj¹ agencje. Sta³¹ diabli bior¹, kiedy widzi 

samozadowolenie na g³adkich licach m³odych menad-

¿erów i s³yszy, jakie perspektywy maj¹ przed sob¹ ich 

przedsiêwziêcia. Oczywiście, walecznośæ i świe¿ośæ 

to cechy godne pochwa³y. Ale ta pewnośæ, ¿e jeśli 

teraz jest dobrze, to bêdzie i za dwa lata?

Druga rzecz to samozadowolenie ze stanu etosu 

Bran¿y. Weźmy takie tegoroczne Z³ote Spinacze. 

Od pocz¹tku konkurs by³ krytykowany, ¿e prezesi ze 

Zwi¹zku i ich klienci sami sobie przyznaj¹ nagrody. 

Ujadanie na ogó³ anonimowych przeciwników musia³o 

byæ dla kolejnych zarz¹dów bolesne, bo zrobiono 

wiele, by uchroniæ siê przed podejrzeniami o promo-

wanie „swoich” (zupe³nie jakby cz³onkowie ZFPR byli 

„swoi” sami dla siebie) – regulamin, jury, KPMG i tak 

dalej. Ale gadanie nadal trwa³o.

Zwi¹zek zatem uciek³ siê do poszerzenia tzw. bazy 

spo³ecznej – jak wiadomo, szeroka baza to gwarancja 

zawsze w³aściwego wyboru (przyk³adem niech bêdzie 

Sejm). Niemal 40-osobowe jury z³o¿one z przedsta-

wicieli najró¿niejszych firm, organizacji i profesji mia³o 

zapewniæ bezstronnośæ lub przynajmniej wytr¹ciæ 

argumenty antagonistom.

I co siê sta³o? Ano, po tegorocznym finale wiadome 

g³osy niemal umilk³y. A wiêc sukces? W pewnym sen-

sie zapewne tak, ale za to odezwa³y siê innego rodzaju 

g³osy, a mianowicie, ¿e w wiêkszości kategorii wygra³y 

zg³oszenia przeciêtne lub s³abe, nie swoje (w finale 

znalaz³y siê co najmniej dwa projekty, do których 

autorstwa inne podmioty zg³osi³y pretensje – jeden 

protest nawet pó³gêbkiem uwzglêdniono podczas 

wrêczania nagród) albo te¿ kompletnie wtórne (przy-

k³adem zwyciêski smok wawelski z iluś tam tysiêcy 

kapsli Tymbarka – jury chyba nie zauwa¿y³o, ¿e od 

paru lat regularnie buduje siê pod Wawelem coś kra-

kowskiego z czegoś produkcji sponsora). Natomiast 

wybitne projekty przepad³y. Kto nie wierzy, powinien 

byæ na ceremonii wrêczenia nagród i pos³uchaæ, co 

mówili w kuluarach dobrze poinformowani…

Uważaj, Branżo!
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No i macie swoj¹ bazê oraz demokracjê! Lektura listy 

jurorów skorelowana z analiz¹ wyników konkursu 

doprowadzi³a Sta³¹ do przera¿aj¹cej konstatacji: jury 

nie zna siê na public relations! Ju¿ przy poprzednich 

edycjach coś by³o na rzeczy – najwyraźniej prefero-

wano projekty bardzo du¿e albo „odjechane”. A teraz 

okazuje siê, ¿e jakaś jedna trzecia sêdziów z PR ma do 

czynienia g³ównie jako jego odbiorcy. Jest te¿ grupka, 

któr¹ Sta³a podejrzewa o to, ¿e nie wie, jak wygl¹da 

przygotowanie i realizacja projektu od kuchni, bêd¹c 

tylko biernym odbiorc¹ produktu agencji… Nale¿y do 

tego do³o¿yæ mocne przekonanie Sta³ej, ¿e pewna 

czêśæ środowiska agencyjnego, mówi¹c oglêdnie, nie 

nale¿y do elity umys³owej, a tak¿e bardzo realn¹ mo¿-

liwośæ, ¿e innym po prostu nie chcia³o siê czytaæ setek 

stron opisów (jest tego jakaś ryza papieru). W sumie 

wychodzi na to, ¿e werdykt jury zbli¿a siê niebezpiecz-

nie do takiego, jaki zapad³by, gdyby projekty poddano 

ocenie powszechnego referendum. Dalsze poszerza-

nie sk³adu podobieñstwo bêdzie zwiêkszaæ. Szanowny 

i zas³u¿ony Zwi¹zku, weź pod uwagê, ¿e droga demo-

kratyzacji i obiektywizacji prowadzi do utraty presti¿u 

przez Twoj¹ wypieszczon¹ nagrodê!

Inny przejaw utraty czujności i mo¿liwy kierunek 

erozji Bran¿y to masowe pojawienie siê w mediach i 

powszechnej świadomości ró¿nych figur, jak na przy-

k³ad dy¿urni telewizyjni naukowcy od PR wyg³asza-

j¹cy podrêcznikowe prawdy dla pensjonarek z powag¹ Leszka Balcerowicza (Sta³a 

nazwiska przemilczy). Ale „psychologowie spo³eczni” czy „politolodzy” m¹drz¹cy 

siê na temat public relations nie stanowi¹ jeszcze najwiêkszego zagro¿enia. Gorzej, 

¿e Guru powróci³! Czy to sprawi³ film £oziñskiego, czy kolejne kampanie wybor-

cze, czy pojawienie siê kolejnej generacji smarkatych reporterów, którzy nie koja-

rz¹ prehistorii sprzed piêciu lat – trudno orzec. Faktem jest, ¿e Piotr Tymochowicz 

przebity, wydawa³oby siê, osinowym ko³kiem przez Bran¿ê, a w³aściwie media, 

wydoby³ siê z krypty i znów udziela wywiadów, w których opowiada niestworzone 

rzeczy. Jak dawniej, traktuje siê go powa¿nie. Na rytualne pytanie „dlaczego Bran¿a 

Pana nie lubi?”, Mistrz równie rytualnie odpowiada, ¿e za skutecznośæ i to w oczach 

dziennikarzy za³atwia sprawê. Dalszych przyk³adów niech ka¿dy poszuka sobie sam 

– Sta³a ma ju¿ swoje lata i denerwowaæ siê nie bêdzie.

A tymczasem jedyna linia obrony i kontrataku Bran¿y sprowadza siê do pytañ w 

rodzaju „czy aby pan Tymochowicz nie jest nazbyt cyniczny?” albo „jak¹ cenê jeste-

śmy gotowi zap³aciæ za sukces?”. Doprawdy ¿a³osne – Sta³ej przypomina to postawê 

niemieckich demokratów w 1933 roku albo obecnych elit zachodnioeuropejskich. 

Dlaczego nikt – lub prawie nikt – nie zapyta, jakie s¹ faktyczne osi¹gniêcia pana 

Tymochowicza poza przeszkoleniem kilku osób? Dlaczego nikt nie wypunktuje 

¿enuj¹cych wrêcz sprzeczności i p³ycizn w jego wypowiedziach? Czemu nikt nie 

wyśmieje publicznie bajek o paczkach banknotów rzucanych na stó³, a nastêpnie 

odrzucanych w imiê zasad? Czemu wreszcie nie zapytasz Bran¿o, jak posz³o w 

wyborach „produktowi” uwiecznionemu w dziele pana £oziñskiego?

Marna to cywilizacja, która kapituluje przed barbarzyñc¹. Musi zgin¹æ lub uciec. 

Strze¿ siê, Bran¿o!

Stała Rubryka 

stala@piar.pl

M¹drośæ ludowa g³osi, ¿e budowlañcy za ko³nierz nie wylewaj¹. Inna 

m¹drośæ, tym razem Bran¿owa, mówi nam, ¿e dobra agencja (czy 

piarowiec w³asny) powinna siê uto¿samiaæ z klientem. Sta³a wykona³a 

prost¹ teoretyczn¹ konstrukcjê polegaj¹c¹ na po³¹czeniu tych dwóch 

prawd i wysz³o jej, ¿e piarowcy budowlani powinni byæ na rauszu. 

Nastêpnie poszuka³a empirycznych dowodów na poparcie swojego 

twierdzenia. 

Sta³a od dawna zgadza siê, ¿e nie ma niczego bardziej praktycznego 

ni¿ dobra teoria. I proszê, wystarczy zajrzeæ na pierwszy budowlany 

portal, by przekonaæ siê, ¿e to najprawdziwsza prawda. 

Na przyk³ad press release o suficie bakteriobójczym Ocal Bioguard 

zaczyna siê tak: „Niedostateczna higiena lub utrudniony dostêp do 

czyszczonych powierzchni morze stwarzaæ dla ludzi zagro¿enie, spo-

wodowane rozwojem chorobotwórczych bakterii.” To wa¿kie, a raczej, 

uwzglêdniaj¹c oryginaln¹ ortografiê, warzkie s³owa. Tak warzko jest 

przez ca³¹ informacjê, która koñczy siê nastêpuj¹cymi s³owy: „Wartośæ 

ludzkiego zdrowia trudno przeceniæ. Tym bardziej chorobotwórczym 

bakteriom warto powiedzieæ stanowcze i zdecydowane – nie.”

To – zdaniem Sta³ej – przyk³ad charakterystycznego pijackiego patosu. 

Jednak nadu¿ywanie alkoholu przynosi i inne efekty, na przyk³ad nie-

mo¿nośæ zapamiêtania, co mia³o siê na myśli jeszcze kilka chwil lub 

wierszy wcześniej. Wspania³¹ ilustracjê tego zjawiska stanowi informa-

cja agencji In Plus PR o… no w³aśnie, o czym? „Późna jesieñ i zima to 

czas wspomagania naszych organizmów witaminami.” Czy¿by chodzi³o 

o preparaty witaminowe? Chyba nie, bo ju¿ nastêpne dwa zdania leadu 

g³osz¹: „Cudowne specyfiki z apteki nie zast¹pi¹ jednak smaku domo-

wych przetworów. Czy nie przyjemniej spêdziæ ch³odny wieczór pod 

prysznicem, a później zrelaksowaæ siê przy herbacie z dodatkiem kon-

fitury z wiśni?” Tu hipotez mo¿e byæ wiêcej: soki lub konfitury, herbata 

czy mo¿e prysznic? Ale kto spêdza ca³y wieczór pod prysznicem?

Kolejne cztery akapity opisuj¹ historiê i najró¿niejsze aspekty wiśni, 

³¹cznie z tym, ¿e „Japonia buduje swój wizerunek na piêknych rośli-

nach wiśni i ich kwiatach”… Ale to nie jest tekst o wiśni! Dalej kolejna 

zmy³ka – kilka zdañ o ¿yciodajnej roli wody (szczególnie w ¿yciu wiśni). 

I dopiero w po³owie szóstego akapitu bomba: „Si³a domowego źród³a 

kumuluje siê w Kidó, prawdziwie japoñskiej propozycji wśród arma-

tury ³azienkowej.”

W sumie wygl¹da to, jakby autor przeholowa³ w czasie pracy ze 

spo¿yciem wiśniowych nalewek (wspominanych zreszt¹ pod koniec 

tekstu) i co jakiś czas przysypia³ przed komputerem, by po ockniêciu 

nie pamiêtaæ, o czym pisa³ przed chwil¹.

Sta³a z braku miejsca nie mo¿e przytoczyæ dalszych przyk³adów takiej, 

nieco chwiejnej twórczości. W najbli¿szych wydaniach wrócimy do 

sprawy – nadu¿ywanie alkoholu jest powa¿nym problemem spo³ecz-

nym, nawet jeśli uzasadnia je zawodowy etos.

Pisownia cytatów oryginalna, korektê uprasza siê o pozostawienie ich 

w spokoju. 

Bezinteresowne donosy s³aæ na stala@piar.pl
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