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Nim porwie nas story...

Nim na dobre i bez pamięci porwie was historia o dusznym prze-
słuchaniu albo też dyskretnie uwiedzie was swym urokiem STORY 
o „Wyjątkowej rozmowie nad jeziorem” lub nim po prostu oburzy-
cie się, słuchając „Wyznań skruszonego ratownika medycznego”, 
pozwólcie, że powiem, skąd wziął się cały pomysł na „7 najlepszych 
historii, jakie słyszałem”. 

Jest 2020 rok, czyli mija 7 lat od momentu, gdy zaczęliśmy 
wdrażać koncepcję storytellingu w Polsce. Przeszliśmy naprawdę 
długą drogę, prowadząc warsztaty czy przygotowując indywidu-
alnych klientów do wystąpień opierających się na storytellingu. 
W tym czasie napisałem dwie książki o tej tematyce, a jako zespół 
trenerów odwiedziliśmy wiele miejsc. Wystarczy tylko powiedzieć, 
że w świecie korporacji i firm przeszliśmy od branży IT, nowych 
technologii, przez branżę farmaceutyczną, deweloperską, po me-
dia i firmy reklamowe. 

Moja koncepcja spotkała się z przychylnym przyjęciem i wiele 
osób zaczęło wykorzystywać ją zarówno w swoich prezentacjach na 
forum, jak i w rozmowach face to face. Kilka opracowanych historii 
uzyskało status wirali i rozpoczęło samodzielne życie, tak że cza-
sami, ku swemu zaskoczeniu, spotykałem je w różnych miejscach. 
Ale – jak nadmieniłem – nastał 2020 rok ze swoją pandemią i nagle 
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wszystko zwolniło. Ruch zastygł. I wtedy pomyślałem, że może to 
dobry czas, żeby opowiedzieć kilka historii, które usłyszałem, tak by 
pokazać, że w Polsce też można uprawiać storytelling. Dlatego 7 ko-
lejnych historii to „STORY po polsku”. Podkreślam to z naciskiem, bo 
osobiście jakoś mi ciąży ciągłe kopiowanie pomysłów zza Oceanu 
i gorliwe przytaczanie historii, jak ktoś gdzieś tam opowiedział... 
Taką postawę traktuję jako pewną słabość czy może nawet nie-
udolność. Owszem, trzeba mieć punkt odniesienia i wiedzieć, skąd 
czerpać ciekawe wzory, ale – w mojej ocenie – należy pokazać to, co 
udało się zrobić w naszym „tu i teraz”.

Stąd też 7 historii, które są... no właśnie – czy najlepsze? Bo 
być może niektóre opowieści mi umknęły lub nie zostały zapisane. 
Wszak przez ten długi okres bywało, że tygodniowo szkoliliśmy po 
40 osób, i w jednym tygodniu słyszeliśmy ponad 60 historii. Więc 
może powinienem zastosować formułę nieco łagodniejszą – „7 hi-
storii, które zapamiętałem”? Może. Ale na razie wybrałem „7 najlep-
szych”. 

Do każdej z nich dopisałem mały komentarz dotyczący efektu, 
jakiego możemy się spodziewać po jej opowiedzeniu, lub miejsca, 
gdzie taka historia może zostać wykorzystana. 

Tyle mojego wstępu, a dobrym wprowadzeniem w idee storytellin-
gu niech będzie – to poza ową siódemką – historia, którą ostatnio 
usłyszałem, prowadząc projekt „Szkoła Mówcy” w agencji rekla-
mowej Havas. Tam, oprócz tego, że kreatywni uczestnicy rozwijali 
swoje umiejętności narracji i opowiadali historie, po warsztatach 
stworzyli szereg podcastów, które miały za zadanie promować do-
bre idee w ich organizacji. Tak więc posłuchajcie Janka Barańskiego 
z Havasu. 
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3.  Wyjątkowa rozmowa  
 nad jeziorem 

Opuśćmy duszny klimat pokoju przesłuchań. Przed nami koper-
ta nr 3, w której znajduję krótką historię, uczącą, jak radzić sobie 
w  trudnych sytuacjach, i pomagającą uporządkować sobie pole 
widzenia.

A wszystko to wydarzyło się podczas warsztatów storytellin-
gowych dla firmy Nowa Era. Na forum wyszła jedna z uczestniczek 
i powiedziała:

„Rzecz, o której opowiem, wydarzyła się kilkanaście lat temu. 
Przenieśmy się nad Małopolskie jezioro. Kiedyś prawie każdy 
weekend spędzałam właśnie tam, razem z moim najlepszym 
przyjacielem, czyli z moim tatą. A nasz idealny sposób na odpo-
czynek i relaks to było łowienie ryb. I tego dnia naszym zwyczajem 
wybraliśmy się na połów. Łódką popłynęliśmy do miejsca mocno 
oddalonego od plaży i na brzegu przygotowaliśmy wędki. Rozpali-
liśmy ognisko. W oczekiwaniu na branie zaczęły się rozmowy. O co-
dzienności, o przygnębiającym świecie, no i o problemach. A tych 
ostatnich w owym czasie miałam naprawdę wiele, m.in. niepowo-
dzenia związane z nową firmą, trudności w macierzyństwie. I tak 
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w którymś momencie naszej rozmowy tato wziął garść popiołu 
i  wrzucił go do stojącego obok przeźroczystego wiaderka. Po chwi-
li woda zrobiła się brudna i dość mętna. «To są twoje problemy!» 
– powiedział. A potem ponownie wziął garść popiołu i wrzucił go 
do jeziora. Popiół rozproszył się na powierzchni, a potem szybko 
zniknął. Woda w jeziorze zrobiła się tak samo czysta, jak przed-
tem. «Widzisz! – to też są twoje problemy! Każdego dnia musisz 
zdecydować, czy chcesz być wiaderkiem wody, czy jeziorem... Na 
to, że problemy były, są i będą, wpływu nie mamy, ale jak do nich 
podejdziemy – o tym możemy decydować».

Dziś ta historia jest jeszcze bardziej istotna, bo bardzo ciężko 
mi patrzeć na tatę, który już nie chodzi i nie mówi. Być może już 
mnie nie poznaje… ale w głowie mam to przesłanie, które mi zo-
stawił. A ja każdego dnia staram się być «jeziorem» i to przekazuję 
moim dzieciom, a dziś także wam”.

Tyle historii Kingi Bednarek-Zielińskiej z Nowej Ery. A ja tylko do-
dam, że taka krótka narracja opowiedziana przez lidera do ludzi  
z  zespołu, którzy pracują w bardzo zmiennym, złożonym środo- 
wisku, gdzie doświadczają frustracji i porażki, pomoże im upo- 
rządkować pole widzenia. Nauczy, jak złożyć sens z rozrzuconych 
przypadków, trudnych zdarzeń, które mocno im doskwierają.  
A wreszcie pomoże odnaleźć siłę w sytuacji, gdy wszystko wydaje 
się być „przeciw” i zmotywuje ich, by iść dalej.

Inne bardzo oczywiste zastosowanie takiej historii to rozmo-
wy o charakterze rozwojowym, czyli wszelkiego rodzaju mento-
ringi, w czasie których osoba prowadząca ni stąd, ni zowąd powie: 
„Wiesz, rzecz, o której teraz rozmawiam, dobrze ilustruje zdarze-
nie, o którym słyszałem od dziewczyny z Nowej Ery…”.
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Zamykam temat „Wyjątkowej rozmowy nad jeziorem” i idzie-
my dalej: przed nami koperta nr 4, w której znajdziemy wyznania 
skruszonego ratownika medycznego.



EdisonTeam.pl to renomowana firma zrzeszająca trenerów-praktyków, 
osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oferowane szkolenia 
i projekty doradcze koncentrują się na realizacji dwóch zasad:

„Blisko rzeczywistości – daleko od fikcji”. Ideą szkoleń jest jak najbliższe 
odtworzenie sytuacji z życia zawodowego. Materiały poddawane analizie 
podczas zajęć to przypadki, z którymi możemy spotkać się na co dzień.

„Praktyczne umiejętności”. W proponowanych warsztatach rozwijane są 
takie umiejętności, jak sztuka prezentacji i przekonującego argumentowa-
nia, storytellingu, kreatywnego myślenia, kontaktów z mediami.
Więcej informacji – www.EdisonTeam.pl


