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Skuteczne wystąpienia 
publiczne 

- Co jest najważniejsze  
w wystąpieniu? 

- Pokaż wyraźną strukturę 

- Używaj historii 

- Zaczynaj i kończ mocno 
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Skuteczne wystąpienia publiczne 

Skuteczne wystąpienia publiczne, to takie, które 
trafiają do słuchaczy, czyli osiągają cel. No 
właśnie, tylko najpierw trzeba się zastanowić nad 
tym, jaki mamy cel, a następnie nad tym, jak go 
osiągnąć. I właśnie o tym będzie ta część. 

 

Powiemy sobie o czterech sprawach: 

1. Co jest najważniejsze w wystąpieniu? 

2. Pokaż wyraźną strukturę 

3. Używaj historii 

4. Zaczynaj i kończ mocno 
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Co jest najważniejsze w wystąpieniu? 

Najważniejsze w wystąpieniu publicznym jest to, co po 
nim pozostanie. Ludzie mogą się świetnie bawić  
w jego trakcie, podziwiać występującego, bić mu brawo, 
ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co w nich 
zostanie kiedy wyjdą z sali. 
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1. Co jest 
najważniejsze  
w wystąpieniu? 

Kiedy przygotowujesz się do wystąpienia zadaj więc 
sobie następujące pytania: 

 

1.Po co ja to w ogóle mówię? Jaki jest cel 
mojego wystąpienia? 

- Czy chcę przekazać wiedzę? 

- Zainspirować lub zmotywować? 

- Pokazać coś ważnego? Pokazać coś starego  
w nowy sposób? 
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1. Co jest 
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wystąpieniu? 

2.Co chciałbym, żeby „zostało w głowach” moich 
słuchaczy? 

- Czy może moi słuchacze czegoś potrzebują? Czegoś 
im brakuje? 

- Czego moi słuchacze poszukują? Jaki ich problem, 
mógłbym rozwiązać? Może się czegoś boją i mogę 
zaradzić ich obawom? 

- Co chcę pokazać moim słuchaczom? Czy może coś,  
o czymś nie wiedzą? Może o czymś marzą i mogę 
pomóc im w spełnieniu ich marzeń? 

- Dlaczego mogą chcieć mnie słuchać? Dlaczego 
miałoby ich interesować to, o czym będę mówił? 

3.Jaki nagłówek w prasie pojawiłby się po moim 
wystąpieniu? 

-  Jaka jest jego najważniejsza myśl? 

-  Jak można streścić moje wystąpienie w jednym 
zdaniu? 
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1. Co jest 
najważniejsze  
w wystąpieniu? 

Analizując potrzeby słuchaczy, do których kierować 
będziemy nasze wystąpienie warto oczywiście 
odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące tego, czy 
używają oni jakiś specyficznych określeń, specyficznego 
języka lub znaczeń, ale najważniejsze są dwa pytania: 

 

Pytanie o 

BRAKI 
• Czym się martwią? 

• Czy czegoś im brakuje? 

• Czy czegoś się boją? 

• Jakie są ich problemy? 

• Czy mają jakieś 
niezaspokojone potrzeby? 

• Za czym tęsknią? 

 

Pytanie o 

MARZENIA 
• O czym marzą? 

• Jakie są ich pragnienia? 

• Jakiej zmiany poszukują? 

• Do czego dążą? 
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DLACZEGO? 

Ludzie bardzo lubią słuchać odpowiedzi na pytanie 
DLACZEGO?: 

- Dlaczego robisz to, co robisz? 

- Dlaczego to się wydarzyło? 

- Dlaczego tak jest? 

O faktach możemy poczytać w Internecie lub w gazecie 
a wiedzę znajdziemy w podręczniku lub w bibliotece, ale 
bardzo rzadko znajdziemy tam odpowiedzi 
wyjaśniające rzeczywistość. 

Jeśli chcesz, żeby Twoje przemówienie było naprawdę 
skuteczne i inspirujące: WYJAŚNIAJ 
RZECZYWISTOŚĆ, odpowiadaj na pytanie 
DLACZEGO? 
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DLACZEGO? 

Simon Sinek w swojej książce Zaczynaj od dlaczego 
(2013) stwierdza, że prawdopodobnie możemy 
powiedzieć, że: 

Większość ludzi na świecie nie 
ma problemu z 
odpowiedzeniem sobie na 
pytanie: 

CO? 
- co robię? 
- czym się zajmuję? 

Część ludzi odpowiada sobie 
również na pytanie: 

JAK? 
- jak to robię? 
- czym się wyróżniam? 
- jaką mam strategię? 

A tylko nieliczni odpowiadają 
sobie na pytanie: 

DLACZEGO? 
- po co to robię? 
- do czego to dąży? 
- co chcę zmienić w 

świecie? 
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DLACZEGO? 

Bardzo łatwo jest nam rozmawiać na temat CO. Wszyscy 
znamy fakty – one są najbardziej obiektywne, z faktami 
się nie dyskutuje. 

Troszkę trudniej rozmawia się o JAK – jest tu więcej 
przestrzeni do interpretacji i osobistych opinii. 

Najtrudniej rozmowę prowadzi się na temat DLACZEGO – 
tutaj jest już bardzo dużo przestrzeni do własnych opinii  
i interpretacji, trzeba w największym stopniu używać 
swojego rozumu i formułować własne zdanie, ale  
z drugiej strony tego najbardziej poszukujemy, to nas 
najbardziej ciekawi, właśnie tu kryje się mądrość. 
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DLACZEGO? 

 

CO to informacje. 

JAK to wiedza. 

DLACZEGO to mądrość. 
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DLACZEGO? 

Dlatego jeśli w trakcie wystąpienia skupimy się na 
odpowiadaniu na pytania „CO?” lub „JAK?”, wtedy będzie 
ono co prawda łatwiejsze, ale może być bardziej nudne  
i mniej angażujące dla słuchaczy. Na pewno wzbudzi też 
mniej kontrowersji. 

Kiedy jednak pokusimy się w wystąpieniu o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie DLACZEGO?, wtedy może być ono 
bardziej głębokie, angażujące, ale pamiętajmy, że wtedy 
może również wzbudzać kontrowersje. 

Ważna uwaga ! 

W każdym razie, niezależnie od tego, o czym będziesz 
mówić, w trakcie przygotowań do wystąpienia, 
koniecznie trzeba zadać sobie samemu pytanie 
o Twoje DLACZEGO? Dlaczego mówisz to 
wystąpienie? Wtedy będzie Ci się łatwiej przygotować. 
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DLACZEGO? 

im bardziej na zewnątrz, 
tym wystąpienie 
(i generalnie komunikacja) 
jest łatwiejsze ale też 
bardziej powierzchowne 

im bardziej do środka, 
tym wystąpienie jest 
trudniejsze, wymaga 
większego 
intelektualnego 
wysiłku, ale jest przez 
to bardziej rozwojowe 

DLACZEGO? 

JAK? 

CO? 
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2. Pokaż wyraźną strukturę 

Kiedy już wiemy, po co przemawiamy, jaki jest cel naszego 
przemówienia i co chcemy „zostawić w głowach” naszych 
słuchaczy, warto zastanowić się nad tym, jak to zrobimy. 
Polecamy zrobić to wpisując nasze przemówienie  
w wyraźną strukturę. 

Wyraźną, czyli taką, o której wiedzą nasi słuchacze i co 
najważniejsze w każdym momencie naszego przemówienia 
wiedzą, w którym punkcie się obecnie znajdujemy. 

Tak jak książka (a zwłaszcza rozbudowana, np. podręcznik 
lub praca naukowa) składa się z rozdziałów  
i podrozdziałów, tak dobrze żeby nasze przemówienie 
wpisywało się w wyraźną strukturą, z którą zaznajamiamy 
słuchaczy na początku przemówienia, odnosimy się do niej 
w trakcie oraz przypominamy na końcu. 
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Obrazowa struktura 

Żeby ciekawie przedstawić strukturę wystąpienia 
możemy użyć następujących obrazów: 

 

1. Klocki LEGO  

Chcę dziś zbudować z wami wieżę z klocków. Nasza 
wieża będzie składać się z 5 klocków. Pierwszy 
niebieski klocek to… Kiedy już ułóżmy ten pierwszy 
klocek możemy położyć drugi, zielony…  

 

2. Drabina (lub kroki)  

Opowiem Wam dziś o drabinie do sukcesu. Nasza 
drabina ma 4 szczeble. Pierwszy to… Kiedy go już 
przejdziemy wchodzimy na drugi…  
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3. Stół  

Żeby nasza firma stabilnie się rozwijała potrzebujemy 
4 rzeczy, tak jak stół, który potrzebuje 4 nóg, żeby 
stabilnie stać. Pierwsza noga to… Druga noga to.. 

 
4. Części ciała (uwaga może być ryzykowne)  

Głowa to zarząd naszej firmy. My jesteśmy rękami.  
A księgowość to szyja, która kręci głową… 

Ciekawostka 

Uważajcie z przykładami z nogami i częściami ciała, ponieważ 
podobno kiedyś pewien polityk powiedział: „Lewica to lewa noga, 
prawica to prawa noga, a ja jestem po środku…”, a dawniej 
mawiano: „Członek z ramienia wysunął się na czoło” i że coś jest 
nie tak, możecie się zorientować dopiero kiedy cała sala zacznie się 
śmiać ☺. 
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5. Kontrast  

Ciekawą formą struktury wykorzystywaną  
w wystąpieniach publicznych jest również kontrast, czyli 
zbudowanie treści w oparciu o dwa skrajne przykłady: 

- Mam dla was 2 wiadomości: jedna jest bardzo dobra, 
a druga bardzo zła… Zła jest taka, że statek tonie. 
Dobra jest taka, że nie nasz. 

- Troszczmy się o bezpieczeństwo dziś, ale czy myślimy 
o bezpieczeństwie jutro… 

- Robimy rzeczy tak, jakby była noc… Kiedy jednak 
nadejdzie dzień… 

- Wiecie jaka jest największa zaleta imprez firmowych? 
Darmowy alkohol. A wiecie jaka jest największa wada 
imprez firmowych? Darmowy alkohol.  
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6. Czas  

 

Strukturę naszej wypowiedzi może nadać również czas: 

- Kiedyś to było… a teraz to… 

- Wczoraj… Dzisiaj… Jutro… (ale równie dobrze 
ciekawą strukturą jest: Wczoraj było tak… Jutro będzie 
tak… A więc, żeby do tego dojść, dzisiaj musimy…) 

- Za dwie godziny… Za dwa miesiące… Za dwa lata… 
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7. Skala 

Dobrym trikiem jest również używanie skali: 

- Małe – Duże – Wielkie 

- Małe – Malutkie – Maluteńkie 

- Duże – Większe – Największe 

- Wyobraźcie sobie trzy rodzaje domów: wysoki, 
luksusowy drapacz chmur, mieszkanie w bloku  
i małą skromna wiejską chatkę. Nasza firma to 
właśnie taka wiejska chatka, która chce być drapaczem 
chmur…  
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Ważnym elementem zachowania struktury jest wyraźnie 
pokazywanie przejść pomiędzy poszczególnymi 
elementami i przypominanie słuchaczom, który 
element właśnie omawiamy, a zwłaszcza kiedy nasza 
wypowiedź jest dłuższa: 
 

- położyliśmy pierwszy klocek, przechodzimy więc  
do drugiego… 

- jesteśmy przy 3 nodze naszego stołu… 
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Używając obrazowej struktury możemy też 
przypominać słuchaczom, to, o czym powiedzieliśmy 
wcześniej, np.: 

- Jesteśmy już przy czwartym klocku, a pamiętacie 
jakie były pierwsze trzy? 

 

 

 

- Właśnie omówiliśmy 7 kroków do zbudowania 
dobrych relacji z innymi. Kto je zapamiętał? 
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3. Używaj historii 

O opowiadaniu historii powiedzieliśmy już dużo w części 
o storytellingu. Teraz zastanowimy się nad tym, jak 
efektywnie wpleść je w nasze wystąpienie. 

Lubimy historie ponieważ się z nimi utożsamiamy, 
czujemy empatię do bohaterów historii, łatwiej je 
zapamiętujemy i bardziej nas motywują do podjęcia 
jakiegoś działania. 

Opowiadanie historii z perspektywy opowiadającego, ma 
też jeszcze jeden ważny element: nie musimy ich 
zapamiętywać, bo po prostu je znamy, a zwłaszcza, 
jeśli to są historie dotyczące naszego życia.  
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Przykład 

Bardzo inspirującym mówcą, który historiami potrafił przekonywać 
nie tylko pracowników, ale i klientów, był Steve Jobs - 
współzałożyciel i prezes firmy Apple. Marek Stączek w swojej 
książce Storytelling (2017) przeanalizował jego sposób 
przemawiania i daje nam cztery podpowiedzi dotyczącego 
tego, w jaki sposób możemy użyć historii w naszym 
wystąpieniu: 

1. Zbierz historie, które dotyczą tego, o czym chcesz mówić. 

2. Wybierz z nich trzy, które najtrafniej odpowiadają Twojemu 
tematowi. 

3. Ułóż je tak, żeby można z nich rozwinąć główną myśl. 

4. Z każdej historii wyciągnij wniosek 
i połącz je efektywną klamrą. 

 
Podpowiedzi te powstały jako analiza wystąpienia 
Jobsa na Uniwersytecie Stanforda w roku 2005. 
 
Żródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=SNlJVj6xaCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SNlJVj6xaCQ
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4. Zaczynaj i kończ mocno 

Dobrym sposobem na to, żeby nasi słuchacze 
zapamiętali, to co chcemy powiedzieć jest mocne 
zaakcentowanie początku naszej wypowiedzi oraz 
końca wypowiedzi. 

Zazwyczaj właśnie zapamiętujemy to, co dociera do nas 
jako pierwsze (efekt pierwszeństwa) i to co dociera 
do nas jako ostatnie (efekt świeżości). 

Kiedy prosimy ludzi o zapamiętywanie informacji z listy 
to najlepiej pamiętają to, co było na początku listy i na 
końcu (Rundus, 1971), o badaniach dotyczących tych 
dwóch efektów możecie poczytać również tutaj: 
Anderson, 1998, s. 46). Zjawisko to ma związek  
z procesami przetwarzania i powtarzania informacji. 
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Warto więc na początku i na końcu naszego wystąpienia 
zawrzeć jakieś „mocne elementy”, np.: 

- motywującą historię  

- motto  

- wymowny obraz („Czy wiecie, że kiedy Titanic tonął 
orkiestra wciąż grała?”) 

- żart, anegdotę z morałem 

- pytanie retoryczne („Co zrobiłeś dziś dla czystej planety?”) 

- przedstawienie trudnego faktu, statystyki („Czy 
wiecie, że w Polsce więcej ludzi ginie w wyniku samobójstw niż w 
wypadkach samochodowych?”) 

- ciekawe, nieoczywiste porównanie obrazujące to, co 
chcemy powiedzieć („Życie jest jak jazda na rowerze, żeby nie 
upaść musisz jechać”) 
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Przykład 

Z bardzo dobrych przemówień i prezentacji słynął wspomniany 
Steve Jobs. Jego wystąpienia prezentujące nowe produkty 
przyciągały miliony widzów. 

 

Używał on bardzo ciekawego chwytu, który polegał na tym, że 
kiedy już wszyscy słuchacze myśleli, że to koniec wystąpienia, 
wtrącał niewinne, jakby najmniej ważne: „..i jeszcze jedno…”  
i wtedy opowiadał na przykład o najważniejszej charakterystyce 
danego produktu lub czymś, co całkowicie dyskwalifikowało 
konkurencję. Tego typu mocne zakończenie powodowało  
u słuchaczy tak zwany „opad szczęki” (Gallo, 2011). 
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Zasada 3P 

Kiedy przygotowujemy ważne wystąpienie warto 
pamiętać o tym, że generalnie ludzie nie wiele 
zapamiętują z tego co słyszą i może trochę więcej jeśli 
coś jeszcze zobaczą, dlatego warto stosować zasadę 
3P: 
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Na wstępie powiedz słuchaczom, co im 
powiesz (możesz również dodać, dlaczego 
akurat to) 

Powiedz to, co masz do powiedzenia (dodaj 
dlaczego właśnie to) 

Na zakończenie powiedz, co im właśnie 
powiedziałeś (dodaj dlaczego o tym 
mówiłeś) 
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Jak praktycznie wdrożyć zasadę 3P  
w przemówieniu: 

1. Przypominaj kilkukrotnie słuchaczom najważniejszą 
myśl, z którą chcesz im zostawić. 

2. Odnoś się do DLACZEGO? Twojego przemówienia. 
Dzięki temu ludzie szybciej dostrzegają sens, tego 
co mówisz i sens, tego, że oni słuchają – a przez to 
trwalej zapamiętają. 

3. Możesz powiedzieć coś w stylu: „Jeśli miałbym Was 
prosić o zapamiętanie jednej rzeczy z mojego 
przemówienia to było by to…” 
(i tutaj powiedz najważniejszą myśl). 

4. Możesz też powiedzieć: „To na pewno będzie  
na egzaminie…” 
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Pytania sprawdzające 

 
1. Co jest najważniejsze w wystąpieniu publicznym? 
 

2. Dlaczego warto zobrazować słuchaczom strukturę 
wystąpienia? 
 



Koniec  
części 2. 

Źródło: 

 

Na podstawie kursu “Storytelling, wystąpienia i debaty 
w edukacji” 

dr Michał Czakon 
i Zespół Centrum Dobrego Wychowania 
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