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GODZINA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Część 1. Praca w grupach diakonijnych 

Dodatkowe pytania na spotkania diakonii specjalistycznych: 

1. Do jakich naszych działań można zapraszać innych (inne ruchy, wspólnoty itd). Co możemy 

robić razem? (w parafii, w kościele lokalnym) 

2. Czy staramy się zapoznać i współpracować z innymi zrzeszeniami, grupami, które mają 

zbliżony obszar posługiwania? 

3. Jakie jest miejsce mojej diakonii w ewangelizacji parafii? 

Wnioski spisujemy i przekazujemy sekretarkom Filii 
 

Kard. Joseph Ratzinger. Nowa ewangelizacja (fragment) 

Tu jednak kryje się także pewna pokusa – pokusa niecierpliwości, pokusa dążenia do 

natychmiastowego, wielkiego sukcesu, pokusa wyścigu do wielkich liczb. To wszakże nie jest metoda 

Boża. Do Królestwa Bożego, a więc także do ewangelizacji, która jest narzędziem i nośnikiem 

Królestwa Bożego, odnosi się przypowieść o ziarnku gorczycy (por. Mk 4, 31-32). Królestwo Boże 

rozpoczyna się wciąż na nowo od tego znaku. Nowa ewangelizacja nie może być próbą 

natychmiastowego przyciągnięcia – za pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych metod – wielkich 

mas ludzi, którzy oddalili się od Kościoła. Nie, nie na tym polega obietnica nowej ewangelizacji. 

Podjąć nową ewangelizację znaczy: nie zadowalać się tym, że z ziarnka gorczycy wyrosło wielkie 

drzewo Kościoła powszechnego, nie sądzić, że to wystarczy, jeśli w jego listowiu mogą się zagnieździć 

najróżniejsze ptaki, ale zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą – od skromnego 

ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się ono rozwinąć (por. Mk 4, 26-29). 

 

Ewangelizacja to nie tylko pewna forma mówienia, ale pewna forma życia: ewangelizować znaczy żyć 

słuchając głosu Ojca i stając się Jego głosem. 

 

Odnośnie nowości środków proponujemy jako materiał wstępny do dzielenia wybrane fragmenty 

z książki Eryka Mistewicza, Marketing narracyjny, Jak budować historie, które sprzedają. To książka 

fachowa, ale warto zastanowić się, co z tych zasad możemy wykorzystać (a co nie). 

 

Ten, kto opowie świat, ten nim rządzi 
Mądrość Indian Hopi 

Nie ma wartościowego państwa bez historii, tradycji i mitów, które łączą mieszkańców, napędzają 

rozwój oraz wspomagają dynamikę kraju. To opowieści sprawiają, że z krajem liczą się sąsiedzi 

i społeczność międzynarodowa. Nie wielkość, nie bogactwa. A jeśli już, to bogactwa przekazywane z 

ust do ust – w historii, w narracji, opowieści. O groźnych władcach, ekspansywnych wojownikach, 

mądrych inżynierach, genialnych bankowcach. Każdy z liczących się krajów ma swoją opowieść – bez 

szczególnego związku z jego wielkością w kilometrach kwadratowych, liczbie mieszkańców czy 

zasiedlających kraj genialnych twórcach. Państwa, które nie mają swojej opowieści, nie liczą się. To 

o takie właśnie kraje pyta się, gdzie one konkretnie są. 

Nie ma wartościowej firmy bez zestawu opowieści serwowanych na wejściu wszystkim tym, którzy 

chcą w firmie pracować, opowieści o tym, jak fenomenalnie powstała, co genialnego i potrzebnego 

robi, jak się w niej pracuje. 



NADMIAR INFORMACJI 
Reklama staje się najdroższym i najmniej skutecznym narzędziem. Logo i marka odchodzą do 

przeszłości. To nie one, ale właśnie opowieść najlepiej buduje tożsamość firm czy produktów. 

Opowieść to także fenomenalne narzędzie z zakresu human resources
1
. Przecież motywowanie 

pracowników to jedno z podstawowych zadań menedżera. Aby było skuteczne, potrzeba mobilizacji 

emocji. Kluczem do niej są historie – jak mit Rockefellera, historia Stevena Jobsa. 

Wygrywa człowiek, który jest „narratywny”. Każdy ma jakąś swoją historię do opowiedzenia, każda 

opowieść może zainteresować innych, może zainspirować, zwiększyć wymierny sukces bohaterów. 

Profesjonalnie przygotowana i precyzyjnie zastosowana narracja buduje pozycję człowieka z wizją, 

który jest przewidywalny i wart swej ceny. 

W ŚWIECIE NATŁOKU INFORMACJI 
Ilość danych rośnie szybciej niż zdolność ich przetwarzania. Dobrze poinformowanym staje się dziś 

ten, kto jest w stanie nie utonąć w powodzi informacji i kto jednocześnie nie blokuje się na nowe 

wiadomości, jest w stanie wychwycić nowe trendy, kto nie zatrzymuje się w miejscu, w którym już się 

czegoś nauczył, w którym już wie. 

Dziś najbardziej donośny krzyk marketerów, ludzi mediów przestał przekładać się na dotarcie 

z komunikatem do odbiorców. Ostatecznie prowadzi to do agresywnego przeszkadzania klientowi w 

walce o jego uwagę (np. wyskakujące okienka, przerwy w programach TV i radiowych). Niewielkie 

efekty przynosi poszukiwanie nowych mediów, komunikaty przedstawiane w zabawny sposób, 

epatowanie seksem, przemocą.  

Gra w masowej komunikacji toczy się o to, by choć na chwilę zatrzymać uwagę odbiorcy. Odbiorcy 

zaś szukają skutecznych filtrów, aby w obcowaniu z informacją pozbyć się ozdobników, 

przeszkadzaczy lub zamykają się na napływające komunikaty. 

KTO OPOWIE ŚWIAT, TEN NIM RZĄDZI 
Radykalnej zmianie ulega sposób korzystania z informacji: tekst jest raczej przebiegany niż czytany, 

„skanuje” się zdjęcia, wybicia, nadtytuł, lead. Jeśli to nie zainteresuje, szuka się dalej. Raczej 

surfowanie po powierzchni niż wczytywanie się w przekazywane treści. 

„Szkoda czasu na kartkowanie gazet. Większość tekstów czytam po rekomendacji na Twitterze 

i w sieciach społecznościowych”. 

Psychologia poznawcza pokazuje nam, że mózg przyswaja fakty wówczas, gdy połączone są 

konstrukcją, swoistą mapa znaczeń lub historią. Liczy się precyzja i umiejętność wciągnięcia w głąb 

informacji. Liczy się dobra opowieść, zamiana faktów i liczb w łatwą do przyswojenia, zrozumienia, 

zapamiętania i przekazania dalej opowieść. Nie chodzi o kłamstwo, nie o rozproszone fakty, ale 

ułożenie ich w ciekawą, poruszającą opowieść. 

                                                             

1 Zasoby ludzkie (ang. human resources) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się 

z nauk społecznych – głównie z ekonomii - zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę 

roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który 

zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką 

personalną). 



LUDZIE UWIELBIAJĄ DOBRE OPOWIEŚCI, HISTORIE ZROZUMIAŁE I INTERESUJĄCE. 
Komunikacja w czasach natłoku informacji komunikacja wraca do korzeni. W czasach starożytnych 

komunikacja przeciwstawiała się hałasowi, przemocy, barbarii, stała się elementem definicji 

człowieka racjonalnego, istoty społecznej. Łacińskie communicare oznacza wchodzenie z innymi 

w relacje, dzielenie się z innymi. 

Od czasów średniowiecza zapisy w formie przekazywanych narracji formowały świadomość zbiorową 

społeczeństw. Przechowują wspólne doświadczenia, wspólną tożsamość. Mity, legendy, podania 

budowały potęgę. W dobie nadmiaru danych to znów dobre opowieści przykuwają uwagę, nadają sens 

i moc jednym wiadomościom, inne spychając z porządku dnia. Władcy poprzez opowieści kronikarzy 

zabieranych w orszaku wojennym tworzyli swoja potęgę. Psychologowie zaś poprzez i opowieści 

pokazują naszą – gatunku ludzkiego – siłę.  

Techniki narracyjne mogące opanować zgiełk informacyjny, nie są niczym nowym. 

„Ludzie znają dwie lub trzy historie, one wciąż się powtarzają w sposób niesłychany” (Willa Cather). 

NARRACJE MAŁE I WIELKIE 
Narracje małe raczej pomagają przyswoić nowe informacje i je usystematyzować, łącząc 

z wcześniejszymi, zaś „narracje wielkie”, dzieła uniwersalne i ponadczasowe, konstytuujące wielkie 

religie, ale też powszechnie znane w danym obszarze kulturowym mity, pozwalają dotknąć wielkich 

zagadek i tajemnic, trudnych do objęcia percepcją, przybliżyć je i oswoić. Wielkie narracje stanowią 

podłoże do budowania narracji małych. Podpowiadają, jak żyć, jakich wyborów dokonywać. 

Wielkie narracje kształtują nas od najmłodszych lat. Podania, legendy, klechdy, bajki, historie, mity, 

opowieści – nie wprost, ale poprzez wyrazistych bohaterów i ich pasjonujące zmagania, z ukaranym 

złem i nagrodzonym dobrem – przekazują nam wartości i nakazy moralne. 

Pomiędzy nimi rozpościera się obszar „narracji średniego zasięgu”, opowiadań istotnych, lecz nie 

ponadczasowych. 

Można również zaobserwować współcześnie marginalizację wielkich narracji na rzecz rosnącego 

zainteresowania narracjami autobiograficznymi, egocentrycznymi, wręcz „narracyjnego narcyzmu”. 

Co najważniejsze, jakby w całkowitym oderwaniu od narracji wielkich. 

Degradowanie wielkich mitów związane jest z zanikiem wspólnotowości, procesem 

zapoczątkowanym przez wielką narrację oświeceniową, opiewającą indywidualizm człowieka. 

Ostatnie dwa wieki to postępujący spadek wpływu wielkich narracji jako zasad postępowania, ładu 

społecznego. 

Jean-Paul Sartre pisał w La Nausee: „Człowiek zawsze opowiada historie. Człowiek żyje w otoczeniu 

swoich historii i w otoczeniu historii innych ludzi. Widzi, co się przytrafia w tych historiach, i chce 

przeżyć życie tak, jak je sobie opowiada”. 

Klasyczne narracje to historie o wyjątkowych celach, które przyświecają bohaterom pracującym bez 

wytchnienia siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wykazującym się wizjonerstwem, 

determinacją, odwaga zmiany, tworzącym nieprawdopodobne rzeczy czy idee – i angażującym nas po 

swojej stronie. 

Nie zawsze trzeba opowiadać wielka epopeję. Czasami wystarczy osobisty przykład dla zilustrowania 

przykładu, który ma być skuteczny. 



Kto nie potrafi powiedzieć, o co mu chodzi w krótkiej, esencjonalnej porywającej narracji, która 

zatrzyma uwagę odbiorców, ten zginie w nawałnicy informacji współczesnego świata. 

W każdej narracji obowiązuje perspektywa narratora – to on buduje świat, do którego zaprasza innych. 

W budowie narracji wykorzystuje się siłę archetypów i mitów wspólnych dla danej społeczności, 

wiedzę odbiorców o aktualnych wydarzeniach, ale także wyobraźni, pozwalającej na bardzo wiele, 

także na ominięcie pułapek racjonalności. 

Narracja nie tylko opowiada o układzie zdarzeń, ale tłumaczy, dlaczego stało się tak, a nie 

inaczej. 

Zapamiętujemy obrazy i wracamy do nich kierowani emocjami. 

Dobre opowiadania to fakty ujęte w emocje. 

„Chociaż możesz w pewnym stopniu koncentrować się na zawładnięciu umysłami słuchaczy, to swoja 

opowieścią musisz trafić prosto do ich serc. Ludzie maja stosunkowo otwarte umysły, ale pilnie 

strzegą swych serc, wiedząc jak mocno potrafi nimi wstrząsnąć to, co do nich dotrze”. Peter Guber 

OPOWIEDZ MI O SWOJEJ FIRMIE – STRATEGIA WIZERUNKOWA 
Dane: wielkość sprzedaży i zatrudnienie rozpisane w tabelkach i na wykresach, nagrody i osiągnięcia, 

miejsca w prestiżowych zestawieniach, rankingach, mnóstwo standardowych komunikatów 

prasowych, zdjęcia członków zarządu, katalogi dla handlowców, strona internetowa podporządkowana 

misji firmy, gadżety. Wszystko to, nie dość, że nie jest połączone myślą wspólną, to zostaje 

wyrzucone w chaosie: „Proszę, to wszystko, co mamy. Tak wygląda komunikacja naszej firmy 

z otoczeniem”. 

Jaka jest misja firmy? Kiedy ostatnio zarząd zebrał się, aby porozmawiać o postrzeganiu firmy na 

zewnątrz? Czy w ogóle zainteresowany jest tym, poza fazą deklaracji, jak firma jest odbierana przez 

otoczenie?  

Zadanie: wypracować precyzyjny komunikat do otoczenia stanowiący element strategii wizerunkowej, 

indywidualnej i wyróżniającej tożsamości. 

Czy proponowane działania są zgodne ze strategią wizerunkową firmy, czy zwiększają jej moc, są 

neutralne, czy też idą w zupełnie inną stronę. Firma bez opowieści, bez tożsamości, jest anonimowa, 

przeciętna, bezbarwna. 

JEŚLI NIE OPOWIESZ SWOJEJ HISTORII, ZROBIĄ TO ZA CIEBIE INNI. 

 Strategia wizerunkowa musi być w pełni zgodna z wizją i strategią przedsiębiorstwa. Nie 

może zostać firmie narzucona. W maksymalnym stopniu jej elementy powinny być rozwijane 

przy udziale reprezentantów wielu działów firmy. 

 Musi być uczciwa, oparta na prawdzie. To nie jest malowanie trawy na zielono. Opowieść 

budująca pozycję firmy musi przetrwać kaprysy i zawieruchy, ataki konkurencji i zmianę 

koniunktury. 

 Musi być atrakcyjna i zrozumiała dla wszystkich, porywająca i łatwo przyswajalna. Powinna 

być niczym bajka na dobranoc, zrozumiała dla pięciolatka. 

 Powinna móc posłużyć do tłumaczenia wydarzeń firmy, które dopiero nastąpią – 

ponadczasowość, brak dosłowności.  



 Powinna brać pod uwagę krytycyzm ze strony odbiorców wobec firmy, ich dystans, a nawet 

niechęć. 

 Konsekwencja. Opowieść powinna wyzierać ze wszystkich materiałów, wydarzeń, konferencji 

i akcji reklamowych czy promocyjnych. Powinna się stać podstawą spójnego, ściśle 

kontrolowanego przekazu. Z reguły nie jest to możliwe bez maksymalnej precyzji. 

TECHNIKI NARRACYJNE 

 Unikajcie pogmatwanych zdań, nie obawiajcie się wyrażania się z prostotą. Wyrzućcie 

wszystko, co niepotrzebne, z waszych stron www, blogów, emaili, twittów, wpisów na 

Facebooku i LinkedIn. 

 Stosujcie asymetrię i nieregularność, aby uniknąć nudy. Rozmieszczajcie w waszych 

prezentacjach, na stronach internetowych, zdjęcia w sposób asymetryczny. 

 Opowiadając swoją historię, nie utknijcie w jej detalach. Nie naśladujcie stylu obwoźnych 

handlarzy wyliczających zalety zachwalanych produktów. 

 Odmalujcie obraz naturalny, bez pretensjonalności, bez podstępnych sztuczek. Uproszczenia, 

intuicyjność, brak utrudniających nawigację prezentacji flash to wyróżniki najlepszych stron 

internetowych. 

 Więcej osiągniecie, sugerując, subtelnie podprowadzając do wniosków odbiorców, niż 

forsownie zmierzając do celu. Wasza komunikacja powinna raczej poruszać dusze odbiorców 

niż próbować ich ujarzmić. 

 Wyjście poza zwyczaje, formułki, konwencje. W prezentacjach postawcie na obrazy, które 

mówią więcej niż słowa.  

 Cieszcie się stanem spokoju pełnego energii i emanujcie nim w waszej komunikacji. 

Podporządkujcie wszystkie elementy waszej komunikacji głównej linii przekazu, o niej wciąż 

pamiętajcie. 

 Utrzymywanie harmonii nie oznacza skupiania się na sobie. Pamiętajcie o harmonii 

oczekiwań waszych klientów, pracowników i akcjonariuszy, tak aby wszyscy zyskiwali. 

 Cisza pozwala odbiorcy na zebranie myśli. W komunikacji pamiętajcie o „oddechu”, czyli 

chwili spokoju dla czytelników, widzów, słuchaczy. Ograniczcie liczbę slajdów 

w prezentacjach, pozostawiajcie przestrzeń w materiałach, ciszę w prezentacjach. 

 Rozkoszujcie się prostotą i niedopowiedzeniem. Nie przesadzajcie z wrażeniem, że zależy 

wam na olśnieniu odbiorców. 

Najważniejsze jest pierwsze zdanie. 

Jedną z tajemnic najlepszych mistrzów komunikacji jest takie myślenie, jakbyśmy mieli szansę na 

komunikat ograniczony tylko do 140 znaków. Muszą wykazać się absolutna precyzją, muszą w pełni 

panować nad wszystkimi elementami swojego przekazu. 

PIĘĆ ELEMENTÓW DOBREJ NARRACJI 
1. Pasja. 

2. Personalizacja – bohater prowadzący nas przez akcję, z którym jesteśmy się w stanie 

identyfikować. 

3. Antagonista, przeszkoda, której pokonanie jest zadaniem bohatera. 

4. Chwila świadomości, pozwalająca na odniesienie zwycięstwa, przy którym towarzyszymy 

bohaterowi. 

5. Zwycięstwo, transformacja bohatera i otaczającego go świata. 


