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Wstęp

Dzień 24 lutego 2022 r. miał na mnie duży wpływ, podob-
nie jak na wszystkich w Polsce. Od samego początku wojny 
w Ukrainie moją głowę zaprzątały setki różnych rzeczy: mo-
dliłem się za mieszkających tam ludzi, obawiałem się o  los 
przyjaciół w Kijowie, martwiłem się sytuacją uchodźców 
w Warszawie i w naszym domu, popierałem inicjatywy orga-
nizowane przez organizacje pozarządowe i firmy, śledziłem 
najnowsze doniesienia dotyczące polityki międzynarodowej 
oraz reakcje świata na to, co działo się u naszych wschodnich 
sąsiadów, zarządzałem moim zespołem w agencji, odpisy-
wałem na wiadomości wyrażające wsparcie od moich zna-
jomych oraz współpracowników z całego świata, udzielałem 
klientom rad dotyczących komunikacji w czasie wojny.

Jako osoba zajmująca się komunikacją PR niejako auto-
matycznie przyglądałem się wojnie z perspektywy zawo-
dowej — nie jest to coś, co robiłem świadomie albo celowo, 
przychodziło mi to naturalnie. Widziałem, jak szybki może 
być obieg informacji i w jaki sposób wpływa on na opinię 
publiczną.
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Obserwowałem, jak radzi sobie społeczeństwo, które od 
70 lat nie doświadczyło żadnej wojny w bliskiej okolicy, jak ta 
wojna wpłynęła na działalność firm i jak wyglądała ich reak-
cja. Zastanawiałem się, jakie struktury były odpowiedzialne 
za bezprecedensowe zjednoczenie całej Europy, w jaki spo-
sób memy czy żarty w mediach społecznościowych poma-
gały stworzyć coś w rodzaju „kultu wsparcia” dla Ukrainy. 

Od niepamiętnych czasów dobór przedstawianych infor-
macji, manipulacje medialne, pozycjonowanie przekazów, 
kontrolowane wycieki, komunikacja narracyjna i fake newsy 
stanowiły ważny element taktyki wojennej. Również w przy-
padku tego konfliktu obie strony chętnie sięgają po techniki 
komunikacyjne, aby wpłynąć na przebieg wojny. We współ-
czesnym środowisku komunikacyjnym takie działania mogą 
szybko spowodować znaczącą zmianę w nastawieniu opinii 
publicznej. Tempo i skala bojkotu Rosji przez świat zachodni 
to coś, z czym nie spotkałem się nigdy wcześniej. Jako osoba 
zawodowo zajmująca się tym obszarem, uważnie śledziłem 
rozwój działań związanych z tą sytuacją i byłem bardzo za-
skoczony tym, jak dużą rolę odegrała tutaj komunikacja.

Potem zaś pojawił się Wołodymyr Ołeksandrowycz 
Zełenski. Zełeński zajmuje bardzo ważne miejsce w sercach 
ludzi na całym świecie. Był dla nas źródłem inspiracji, gdy 
przewodził swojemu krajowi w trakcie wojny. Obserwo- 
waliśmy go z mieszaniną fascynacji i podziwu. Zełeńskiego 
podziwia się za jego odwagę, współczucie, skromność, od-
powiedzialność, spójność, determinację i charakter. Jego 
nieustające prośby o pomoc z Zachodu, bezpośredniość 
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w kontaktach z żołnierzami, widoczna troska o lud Ukrainy 
oraz śmiałe i jednoznaczne oświadczenia znacząco wpłynę-
ły na przebieg konfliktu. W trakcie wojny przeistoczył się 
z Prezydenta w autentycznego Przywódcę (przez bardzo 
duże „P”). 

Przywództwo Zełeńskiego stało się źródłem inspira-
cji i motywacji nie tylko dla narodu ukraińskiego. Inspiruje 
ono również ludzi na całym świecie, w tym także specjali-
stów od komunikacji. Coachowie przywództwa, specjaliści 
od strategii komunikacyjnych, liderzy zespołów, osoby od-
powiedzialne za PR, dowódcy wojskowi, a nawet projektan-
ci mody mogą się wiele dowiedzieć, analizując zachowania 
Zełeńskiego oraz jego strategię i taktykę. 

W niniejszej książce Marek Stączek pokazuje konkretne 
wnioski płynące z przywództwa Zełeńskiego w czasie woj-
ny. Dotyczą one inteligencji emocjonalnej, sposobów komu-
nikacji oraz znaczenia symboliki i mogą być bezpośrednio 
wykorzystane w pracy osób zawodowo zajmujących się 
komunikacją. 

Mam nadzieję, że z tej książki wszyscy czytelnicy wycią-
gną wiele istotnych lekcji. 

Mam również nadzieję, że świat wyniesie z tej wojny je-
den najważniejszy wniosek: że czas już położyć kres wszyst-
kim wojnom!

Dirk Aarts
Dyrektor Generalny  
24/7Communication
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Wprowadzenie 

Gdy 12 września 2022 r. rosyjskie rakiety uderzyły w infra-
strukturę energetyczną wschodniej Ukrainy, Zełenski zwró-
cił się do Rosjan: 

„Bez gazu czy bez was? Bez was! 
Bez światła czy bez was? Bez was!  
Bez wody czy bez was? Bez was!  
Bez jedzenia czy bez was? Bez was! 

Chłód, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak 
straszne i śmiertelne, jak wasza „przyjaźń i braterstwo”. 
Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu. A my 
będziemy mieć i gaz, i prąd, wodę i jedzenie… i to bez 
was”!

Takie mowy nie spadają z nieba. Nie rodzą się ot tak, bez 
przygotowania. Bez znajomości warsztatu, czy bez talentu. 
W przytoczonej wypowiedzi widać rytm, pasję i dosyć łatwo 
można przewidzieć wrażenie, jakie wywoła na publiczności. 
To jednoznaczny dowód, że osoba, która ją wygłasza, posia-
dła zdolność do publicznego mówienia w stopniu, do któ-
rego dociera niewielu, bo z wielkiego grona mówców, czy 
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prezenterów tylko garstka wie, jak sięgnąć po potęgę ulot-
nych słów. 

Na zdarzenia, które stanowią podstawę tej książki, moż-
na patrzeć jak na klasyczne spotkanie Dawida z Goliatem. 
Z lewej stoi młodziutki Dawid, chłopaczek ze szkolnego te-
atrzyku, nastolatek z kabaretowej grupy, młody mężczyzna, 
który dopiero co zszedł z filmowego planu, gdzie grał ko-
miczną postać sługi narodu. Po prawej butny i ufny w swoją 
siłę Goliat. Szlify odebrał w szeregach KGB, mówi się o nim: 
„skuteczny i okrutny”. Teraz spokojnie mierzy swojego prze-
ciwnika i myśli: „Tak nisko mnie cenią? Z kimś takim mam 
walczyć?”. Nawet nie przypuszcza, że kamień z napiętej pro-
cy już tnie przestrzeń, a nad ubitą ziemią, rozchodzi się nie-
pokojąco dziwny świst powietrza. W jego stronę pędzi już 
nieuchronne przeznaczenie. 

Oczywiście, czytelnik doskonale wie, że w przypadku, 
o którym tu mowa, nie ma procy – jest zwykły smartfon i co-
dzienne relacje zamieszczane na twitterze. Jest też dość oczy-
wiste, że na taki opis pozwolić sobie może obserwator, który 
kończył pisanie książki w 200 dniu wojny. Na początku wy-
glądało to zupełnie inaczej – wiało zimnem i grozą. Dziś słoń-
ce przebija się zza chmur i jest coraz cieplej. Zatem zapraszam 
– posłuchajcie o komunikacyjnym fenomenie Zełenskiego.

Marek Stączek 
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Jeżeli
chcesz

nauczyć się budować  
     markę osobistą  
      z użyciem story,  
          sięgnij po

posłuchać nowych historii,  
sięgnij po

dowiedzieć się więcej  
o storytellingu,  

sięgnij po
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