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Wszystko, o czym mówimy dziś w kontekście wizerunku i public rela-
tions to już, niestety, zarządzanie kryzysowe. Notowania rządu i prezy-
denta, zarówno w kraju, jak i na świecie, są, delikatnie mówiąc, słabe. 
Dlatego, jak mówi Ryszard Czarnecki, nieoficjalni konstruktorzy strate-
gii Bielan i Kamiński zaproponowali trzy uderzenia: inny premier, inny 
prezydent, inna pierwsza dama. To już widać. Niewielu przykłada wagę 
do innej, już zapomnianej sytuacji z wypowiedzią Lecha Wałęsy o dur-
niu, choć skutki – nazwanie Wałęsy „elementem aparatu bezpieczeń-
stwa” - także już mamy. Poniżej analiza technik zarządzania kryzysem, 
jakie należało wykorzystać natychmiast i ewentualnych skutków. Sytua-
cji nie zmienia deklaracja kancelarii 
prezydenckiej, według której prezy-
dent nie jest i nie będzie stroną w 
tej sprawie. Deklaracja złożona w… 
trzy tygodnie po zdarzeniu, choć 
w tej branży wszyscy znają pojęcie 
„złotych 24 godzin”. Zacznijmy jed-
nak od nowości.

Przypadek pierwszy: trzy uderzenia
Inny premier to strategia zaskakującej zmiany, szczególnie po zakazach 
fotografowania z profilu i strofowaniu dziennikarzy bardzo widoczna. 
Premier uśmiechnięty, żartujący z kaczek dziennikarskich i ze swojego 
wzrostu (na pytanie, dlaczego nie pokazuje się z Giertychem) to rze-
czywiście nowa jakość. Dzięki temu (zasada „jednych miękko, innych 
twardo”) można rzucić słowa o twórcach mediów elektronicznych czy 
hołocie. Dzięki temu ostrzej dzielimy odbiorców. 
Inny prezydent to odsłona prezydenta aktywnego w Brukseli i w Ber-
linie. Także atakującego w kraju Wałęsę, Kwaśniewskiego, Bartoszew-
skiego. Te działania przeczą najpoważniejszemu zarzutowi - braku aktyw-
ności. Aktywność międzynarodowa będzie wizerunkowym sukcesem. 
Małostkowa walka o wizerunek poprzez deprecjację innych to klęska. 
Co przeważy?
Inna pierwsza dama to podobno cudowna broń dla wizerunku PiS 
i samego prezydenta. Trzeba przyznać, że trzy działania – w sprawie 
Rospudy, zmiany konstytucji i apelu z 8 marca - przysporzyły pani 
Kaczyńskiej wiele sympatii. Za każdym razem wystąpiła przeciw kon-
cepcjom promowanym przez polityków PiS lub ich sojuszników. I dlatego 
zyskała sympatię. W jakim stopniu mamy tutaj do czynienia z zaplano-

waną próbą oddzielenia urzędu prezydenckiego 
od spadającego poparcia dla rządu – zobaczymy. 
Wprawdzie dopiero po tygodniu, jednak udało 
się Marii Kaczyńskiej skłonić męża, by publicznie 
powiedział, że obrażono mu żonę. Nie powie-
dział wprawdzie, kto obraził, ale zareagował.
Zaskakująca zmiana w public relations to 
świetna strategia, bo media chętnie kupują 
nowości. Choć wizerunek zmienić trudno, 
jednak warto stale próbować. Jednostajność 
nudzi (nawet w „Szkle Kontaktowym”) i każda 
zmiana jest wręcz oczekiwana. Skutki zależą od 
konsekwencji.

Przypadek drugi: sprawa 
o durnia
Błędów wizerunkowych popełnionych po wypo-
wiedzi Lecha Wałęsy o prezydencie IV RP potra-
fią uniknąć nawet studenci public relations. Jeśli 
tylko zastosują podstawowe zasady PR reago-

wania w sytuacji kryzysowej.
Rzetelna analiza faktów poka-
zuje, że mamy do czynienia ze ściga-
nym z urzędu znieważeniem prezy-
denta RP. Bez względu na zaszłości, 
powody i sympatie polityczne 
Wałęsa przegrywa. A jednak w tej 
sprawie zdecydowanie prowadzi na 
punkty. Dlaczego? 

Miej lepszych doradców – cztery dni po 
sławetnych słowach Lech Wałęsa przeprosił. 
Sposób wyrażenia przeprosin jest wizerun-
kowo genialny. Jest tzw. blokerem – uprzedza 
i blokuje ataki: „no, przecież przeprosiłem, nie 
mścijcie się już!” Niewielu zapyta - kogo i za co? 
Wałęsa przeprosił obywateli (nie prezydenta!) 
za „to określenie”. Za „siebie i za polityków 
(czyli prezydenta i premiera!), „którzy czasem 
do takich określeń zmuszają”. I dokładnie opisał, 
jak go zmusili. W efekcie zdobył punkt za prze-
proszenie i podtrzymał swoje zdanie.
Zgodność pełnionych funkcji i głoszonych 
opinii to ważny element kryzysu, bo ważne, 
kto cię broni. Dobrą stroną jest złożenie donie-
sienia przez osoby trzecie, prezydent ma szansę 
NIE być stroną w sprawie. Posłanka Szczypiń-
ska nie jest jednak osobą zupełnie obojętną 
dla rodziny prezydenta. Sam prezydent w tej 
sprawie nie może stawać z pełną mocą, bo jest 

Lech versus Lech
- techniki kryzysowego PR
Kiedy Jarosław Kaczyński deklarował 
odsunięcie ekspertów od władzy, bo są 
z układu, nie przypuszczał, jak szybko 
samemu PiS‑owi braknie eksperckich 
doradców, choćby z zakresu kreowania 
wizerunku.

Ten, kto pierwszy 
nada nazwę sprawie, 
stworzy ramki, opisze 
sprawę - ten wygrał
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sprawę ministra Szczygło za zdradę. I podobny problem ma kancelaria. 
Niech twoje słowa będą proste: tak to tak, nie to nie.
Analiza polowa w PR to technika opisania scenariuszy: idealnego i 
katastrofalnego. Następnie planujemy system działań, by zbliżyć się do 
ideału i obronić przed porażką. I tu już mamy problem, bo co z punktu 
widzenia PiS jest sukcesem? Wtrącenie laureata Nobla do więzienia?
Ustal cel, bo emocje cię pogrzebią. Jedynym celem kancelarii 
powinno być natychmiastowe zablokowanie sprawy. Sprawa w sądzie 
to klęska. Wielomiesięczne udowadnianie, czy użyte słowo jest ade-
kwatne, czy nie jest dla wizerunku prezydenta zabójcze. Relacje mediów 

światowych na temat „czy Wałęsa udo-
wodni w sądzie Kaczyńskiemu, że ten 
jest durniem” to wizerunkowa klęska 
Polski. Jak prowadzić wizyty międzyna-
rodowe? Co napiszą ich media na powi-

tanie głowy naszego państwa? Celem powinno być zamknięcie sprawy 
w sobotę rano, zanim zaczął się festiwal materiałów i tekstów na ten 
temat. Ktoś zaspał.
Pierwsza ramka i złote 24 godziny to dwa podstawowe pojęcia kry-
zysowego PR. Ten, kto pierwszy nada nazwę sprawie, stworzy ramki, 
opisze sprawę - ten wygrał. Czy to sprawa „obrazy urzędu aktual-
nego prezydenta” czy „zbyt emocjonalnej reakcji byłego prezydenta”? 
To niby to samo, ale podmiot sprawy jest inny. Przy obrazie mamy 
aktualnego prezydenta w centrum sprawy, przy emocjonalnej reakcji 
– byłego. Dlatego Wałęsa pracował od pierwszych chwil po wpadce 
i tworzył własny przekaz (mesydż); kancelaria odmawiała komenta-
rza. Poniedziałkowy komentarz prezydenta – „do poziomu Wałęsy nie 
zamierzam się zniżać” – był o 48 godzin za późno.
Możesz wygrać mecz i odpaść z turnieju – to kolejna zasada kry-
zysu. Proces to dla kancelarii wizerunkowy koszmar. Mogę wykazać 
dowodami, że nie jestem złodziejem i szybko zamknąć sprawę. Ale 
durniem? To termin miękki, subiektywny, wymagający głębokiej analizy 
wielu moich zachowań. Przejęzyczenia i pomyłki zdarzają się każdemu. 
Teraz staną się dowodem w sprawie i będą pokazywane miesiącami 
na ekranach. To zabójcze dla wizerunku. 
Konteksty bywają bardzo ważne dla wizerunku, czasem strony nie 
mają na to wpływu. Tu bardzo ciekawe są dwa zdarzenia, związane pośred-
nio z Benedyktem XVI. Po pierwsze, papież przesłał życzenia profesorowi 
Bartoszewskiemu, podobnie jak premier Jarosław Kaczyński. Prezydent 
Lech Kaczyński tego nie zrobił. Po drugie, Benedykt XVI przesłał list wspie-
rający do arcybiskupa Wielgusa. Wymowa listu jest skrajnie sprzeczna z 
ideą czynienia z lustracji głównego elementu oceny ludzi. List oczywiście 
dla sądu nie ma znaczenia. Ma jednak kluczowe znaczenie dla wielu śro-
dowisk związanych z prezydentem. Wbrew trendom, pod prąd kryzysu 
rozwiązać się nie da, nawet jeśli mamy rację. 
A kancelaria mogła to wygrać już w sobotę. Dziś sprawa jest 
w prokuraturze, a kontrola nad nią prawnie utrudniona. Można było 
powiedzieć, że Lech Wałęsa jest znany z ostrych wystąpień. I zależnie 
od nastroju dodać, że (1) w majestacie prezydentury wybaczamy mu; 
albo (2) szanujemy go mimo to. Wystarczyło iść śladem Al-Raszyda. 
Kiedy stanął ze swoją armią naprzeciwko wojska kobiet uzbrojonego 
w wałki i tłuczki eksperci doradzili mu odwrót. Bo zwycięstwo chwały 
nie przyniesie, a klęska oznacza hańbę. Al-Raszyd posłuchał doradców-
ekspertów. Bo ich miał.
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uwikłany w niewykonany wyrok przeproszenia 
Wachowskiego. No i słynny „spieprzający dziad” 
nakazuje ostrożność w procesie o obrazę.
Nie wolno spać, bo druga strona konfliktu 
działa stale. Wałęsa już w sobotę, zanim zło-
żono doniesienie do prokuratury, zaczął zmie-
niać kwalifikację prawną czynu z bezwzględnie 
karanego znieważenia na pomówienie – zwią-
zane także z czynem, nie tylko z osobą. To 
sprytne. „Dureń” to bezwzględnie karana 
obraza, „durne postępowanie w 
sprawie raportu” może być pomó-
wieniem. To daje szansę na długie 
udowadnianie w sądzie.
Broń nas KOLo! Termin angiel-
ski „KOL” to Kluczowy Lider Opinii. Firmy 
używają tu znanych profesorów, autorytetów 
branżowych lub zasad etyki. Wałęsę poparli 
liderzy dawnej Solidarności, zresztą w dniu, w 
którym prezydent gościł na obradach dzisiejszej 
Solidarności. 
Przy okazji – w kryzysie liczą się subtelności 
– poprzednie zdanie jest prawdziwe, ale jego 
konstrukcja jest manipulacją. Liderzy dawnej 
Solidarności (w domyśle lepszej) przeciwko dzi-
siejszej Solidarności (w domyśle gorszej). Nie 
musi tak być, ale zazwyczaj dawne postrzegamy 
jako lepsze od współczesnego. A przecież zda-
nie jest formalnie prawdziwe. 
W kryzysie mówią jedne usta – wtedy komu-
nikat jest spójny, idzie systematycznie w tę samą 
stronę. Każde wygłoszone zdanie jest precyzyj-
nie zaplanowane, potwierdza poprzednie wypo-
wiedzi i prowadzi do celu. Przy kilku ustach 
trudno nad tym panować. Kiedy odwołano 
Igora Chalupca, premier mówił o konieczności 
zapewnienia większego bezpieczeństwa energe-
tycznego (w domyśle jako powód odwołania), 
a prezydent stwierdził, że Chalupec jest wart… 
najwyższych odznaczeń państwowych. 
Przykryj jedno drugim – uwaga mediów pój-
dzie za zdarzeniem nowym, ciekawszym. Na 
obraźliwe słowa Wałęsy zareagował emocjo-
nalnie minister Szczygło, zarzucając Wałęsie 
zdradę ideałów Solidarności. Po pierwsze, kiedy 
Wałęsa w gierkowskich więzieniach budował te 
ideały, minister był jeszcze w podstawówce. Po 
drugie, słowo „dureń” jest wielokroć słabsze niż 
„zdrajca”. Tak więc minister Szczygło, atakując 
Wałęsę, wyrządził mu przysługę. Dawni lide-
rzy Solidarności nie bronili Wałęsy za obraź-
liwe wobec prezydenta słowa, tylko wobec 
zarzutu zdrady. Dla opinii publicznej obrona to 
obrona.
Konsekwencja w kryzysie ponad wszystko, 
a tu obie strony mają kłopot. Lech Wałęsa 
nie może oczekiwać odstąpienia od proce-
dury sądowej za durnia, jeśli sam skieruje tam 

Ustal cel, bo emocje 
cię pogrzebią


