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ROZDZIA 3.

Etapy pracy nad prezentacjÈ
— zbieranie materiaïów
Zbieranie materiaõów to etap, który trudno zamknÇÉ w ramach czasowych. To w zasadzie
ciÇgõy proces nasiÇkania rzeczywistoĉciÇ, ciekawostkami i informacjami. W zasadzie
moĢna uznaÉ, Ģe do swoich prezentacji informacje zbierasz caõy czas. No moĢe wyjÇwszy
z tego czas, gdy ĉpisz. Wtedy je porzÇdkujesz. W Twoim mózgu informacje cudnie si×
ukõadajÇ, porzÇdkujÇ i z pomocÇ hipokampu ukõadajÇ na póõeczkach pami×ci proceduralnej i dõugotrwaõej1.
Ten ciÇgõy i cz×sto nieuĉwiadomiony proces warto jednak uporzÇdkowaÉ. Nie tylko
ĉpiÇc!2 Wspomniaõem juĢ, Ģe wzorem wielu pisarzy takich jak Joyce Carol Oates3, Neil
Gaiman4 czy Margaret Atwood gromadz× nieustannie materiaõy. W aplikacji Google Keep5

1

Dobry sen to naprawd× czas, który jest niezb×dny do zakodowania potrzebnych informacji. Hipokamp najwi×kszÇ rol× peõni wõaĉnie w zapisywaniu informacji z pami×ci krótkotrwaõej do
dõugotrwaõej. W mniejszym stopniu wpõywa na pami×É proceduralnÇ (ruchowÇ). Dlatego czasem
najmÇdrzejszÇ rzeczÇ, którÇ moĢesz zrobiÉ, pracujÇc nad jakimĉ kreatywnym zadaniem, jest
pójĉÉ spaÉ!

2

ChociaĢ czasem najbardziej produktywnÇ rzeczÇ, którÇ moĢesz zrobiÉ podczas pracy nad
prezentacjÇ, jest si× po prostu zdrzemnÇÉ! Praca nad prezentacjÇ to proces twórczy, który zuĢywa
bardzo duĢo energii.

3

Joyce Carol Oates (ur. 16 czerwca 1938) — ameryka÷ska pisarka, eseistka, poetka, autorka horrorów, thrillerów i ksiÇĢek dla dzieci. Od 1978 roku profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych
Uniwersytetu Princeton, gdzie zajmuje si× programem pisania kreatywnego.

4

Neil Richard Gaiman (ur. 10 listopada 1960 w Portchester w hrabstwie Hampshire w Anglii) —
brytyjski pisarz, scenarzysta i redaktor, autor licznych powieĉci, opowiada÷ i komiksów fantasy,
science fiction i grozy.

5

Google Keep — usõuga internetowa, której wõaĉcicielem jest ameryka÷skie przedsi×biorstwo Google.
Usõuga ta umoĢliwia tworzenie notatek tekstowych, dĠwi×kowych i ze zdj×ciem. UĢytkownik Google
Keep moĢe utworzyÉ notatk× z przypomnieniem opartym na lokalizacji oraz ustawiÉ przypomnienie czasowe. Filtr umoĢliwia wyszukiwanie notatek wedõug ich koloru i innych atrybutów.
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zachowuj× linki do ciekawych bada÷, statystyk i historii. Gromadz× tam teĢ zdj×cia,
memy, cytaty czy ciekawostki. Czasem notuj× zasõyszane dialogi, pomysõy na wst×p czy
Ģart. To mój nawyk. Gdy tylko coĉ przyjdzie mi do gõowy albo gdy potkn× si× o coĉ, co
moĢe si× przydaÉ, od razu wrzucam to na mój „kompost”. Tam myĉli dojrzewajÇ i czekajÇ
na swój czas. Cierpliwie. Niektóre z nich byÉ moĢe nigdy si× nie doczekajÇ. Wi×kszoĉÉ
jednak wykorzystam pr×dzej czy póĠniej.
ġeby byõo õatwiej korzystaÉ z tego stosu „walut spoõecznych”, zapisuj×, nadajÇc odpowiednie etykiety. Stosuj× teĢ sõowa kluczowe i tzw. tagi, Ģeby õatwiej byõo potem odnaleĠÉ materiaõ. Korzystam z Google Keep, ale to nie oznacza, Ģe to jedyna opcja. Równie
dobrym wyborem b×dzie Evernote, Pocket czy po prostu zwykõy notes albo notatki gõosowe w telefonie (dyktafon). Google Keep daje mi po prostu moĢliwoĉÉ szybkiego
przeszukiwania materiaõów, zapisywania i tagowania. Z pomocÇ Google Keep Extension
(rozszerzenia do przeglÇdarki Chrome) mog× teĢ od razu zapisywaÉ wybrane artykuõy,
które akurat znalazõem w sieci.
Ja wybraõem Google Keep. Ty wybierz takie narz×dzie, z którego b×dziesz korzystaÉ.
I które polubisz. Inaczej trudno b×dzie Ci wyksztaõciÉ nawyk. A wõaĉnie o nawyk chodzi.
Wiele osób przecenia swojÇ pomi×É. MajÇ pomysõ, usõyszÇ ciekawÇ histori×, obejrzÇ ciekawy dokument i liczÇ na to, Ģe zapami×tajÇ i potem wykorzystajÇ t× wiedz×, gdy b×dzie
potrzebna. To bõÇd — bo niestety pami×É tak nie dziaõa. Sam si× boleĉnie o tym przekonaõem. Czasem podczas mocnego treningu nordic walking przychodziõ mi do gõowy
pomysõ na jakÇĉ cz×ĉÉ narracji czy eksperyment z widowniÇ. Gdy po dwóch godzinach
wracaõem do domu, juĢ chciaõem go zapisaÉ i okazywaõo si×, Ģe albo trudno go sobie
przypomnieÉ w caõoĉci, albo w ogóle nie mog× go odtworzyÉ w takiej formie, w jakiej mi
si× objawiõ. Dlatego nawet podczas treningu wol× zapisywaÉ. ChoÉby w formie szybkiej
notatki gõosowej.
Zwõaszcza Ģe, gdy chodzisz, duĢo lepiej myĉlisz. I sÇ wi×ksze szanse na to, Ģe wpadniesz na dobry pomysõ.
W przerwie pisania tego rozdziaõu zadzwoniõem do przyjacióõki, która zna si× na metodologii
bada÷, Ģeby porozmawiaÉ o pewnym pomyĉle. Chodziõo o eksperyment z widowniÇ podczas
wystÇpienia. W trakcie przyszedõ mi do gõowy fragment narracji, który od razu zapisaõem. Nie
wiedziaõem wtedy, czy go na pewno wykorzystam. Ale wiedziaõem, Ģe moĢe kiedyĉ si× przyda.
Na moim „kompoĉcie” b×dzie bezpieczny.
Nigdy nie wiesz, kiedy i gdzie potkniesz si× o dobry pomysõ. Przygotuj si× wi×c i po prostu
zbieraj. CiÇgle. Zapisuj pierwsze dobre zdania z ksiÇĢek. Rób notatki po obejrzeniu
ciekawych filmów dokumentalnych. GromadĠ wytrwale. To si× naprawd× opõaci. Zobaczysz, Ģe Twój mózg znajdzie potem bardzo ciekawe zastosowania tych treĉci. Nie tylko
w prezentacjach.
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ZADANIE DLA CIEBIE
Przetestuj wspomniane przeze mnie narzÚdzia do gromadzenia materiaïów. Wypróbuj
Google Keep, Evernote, Pocket. JeĂli korzystasz ze smartfona, aplikacjÚ do tworzenia notatek
gïosowych (w moim smartfonie to Voice Memos) ustaw na pierwszym ekranie. Przede
wszystkim by mieÊ do niej ïatwy dostÚp. Poza tym by czÚsto sobie o niej przypominaÊ
i wzmacniaÊ nawyk zapisywania w kaĝdej sytuacji. JeĂli nie chcesz korzystaÊ z aplikacji,
znajdě najprostszy notes. Taki, który ïatwo bÚdzie zabraÊ ze sobÈ. Neil Gaiman korzysta z maïych notesów dziennikarskich, które mieszczÈ siÚ w kieszeni marynarki .
6

Ja juĝ od poprzedniej edycji I Love Marketing zbieram materiaïy na nastÚpnÈ. Tym razem
oznaczonÈ hashtagiem #socialexperiment.

3.1. Selektywna percepcja — wróg i przyjaciel
Proces zbierania materiaõów to takie nieustajÇce Ģniwa. SÇ jednak okresy, gdy warto
tym procesem sterowaÉ. Aktywnie poszukiwaÉ materiaõów na pewien konkretny temat.
Bo akurat ten konkretny temat trzeba zrealizowaÉ podczas wystÇpienia. Jeĉli przygotowujesz prezentacj× firmowÇ (wewn×trznÇ), to szukasz danych i gromadzisz studia
przypadku czy przykõady, które b×dÇ wspieraÉ TwojÇ tez×. I wzmocniÇ odpowiedzi na
pytania, które zadasz sobie podczas pracy nad wartoĉciÇ. Wiadomo, Ģe jeĉli wybierzesz trzy lub cztery rzeczy, które majÇ odbiorcy zapami×taÉ, to akurat wokóõ tych
trzech lub czterech rzeczy trzeba zbudowaÉ g×stÇ narracj×, bazujÇcÇ na mocnych przykõadach czy danych. Czasem te materiaõy zbierasz samodzielnie. Czasem prosisz kolegów z innych dziaõów.
Jeĉli przygotowujesz prezentacj× konferencyjnÇ, podczas której teĢ przedstawiasz
przykõady z wõasnej firmy czy dziaõalnoĉci lub bada÷, to etap gromadzenia materiaõów
b×dzie podobny.
Jeĉli jednak realizujesz zupeõnie nowy temat edukacyjny, inspiracyjny czy motywacyjny
— taki, w którym musisz posõuĢyÉ si× zewn×trznymi „Ġródõami danych” — to moĢesz
6

Najbardziej chyba kultowe sÇ notesy marki Moleskine. To notesy z dobrej jakoĉci papieru
w kolorze kremowym, w charakterystycznej szytej, najcz×ĉciej czarnej oprawie z zamkni×ciem
z taĉmy elastycznej. Ch×tnie uĢywane przez pisarzy, malarzy, rysowników i projektantów. Legenda,
umiej×tnie podtrzymywana przez producenta, wiÇĢe go z takimi artystami jak Vincent van
Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway czy Bruce Chatwin. Z takich notesów, jak twierdzi producent, korzystaõ równieĢ polski pisarz i podróĢnik Ryszard Kapuĉci÷ski.
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skorzystaÉ z sekretnej funkcji naszego postrzegania i przeszukiwania rzeczywistoĉci.
Z selektywnej percepcji.
Selektywna percepcja to bõÇd poznawczy. W skrócie polega na tym, Ģe zauwaĢamy cz×ĉciej to, o czym akurat myĉlimy. Polega na nieĉwiadomej zmianie naszej percepcji przez
nasze przekonania i oczekiwania. Zastanawiasz si×, czy nie kupiÉ sobie wyĢõa — nagle
w parku widzisz wi×cej wyĢõów. Marzysz o tym, Ģeby jeĠdziÉ po mieĉcie mini cooperem,
nagle na drogach zauwaĢasz wi×cej samochodów tej marki. RozwaĢasz tatuaĢ — co druga
napotkana przez Ciebie osoba ma nagle tatuaĢ.
Kobiety w ciÇĢy zauwaĢajÇ wi×cej kobiet w ciÇĢy i wi×cej matek z dzieÉmi. I nie jest
to wynikiem cudu demograficznego. Stoi za tym zjawisko okreĉlane mianem zjawiska
Baader-Meinhof, zwane równieĢ iluzjÇ cz×stotliwoĉci. To iluzja, gdzie sõowo, nazwa lub
rzecz, która niedawno zwróciõa na siebie uwag×, wydaje si× wkrótce potem pojawiaÉ
z nieprawdopodobnÇ cz×stotliwoĉciÇ. Arnold Zwicky — badacz ze Stanfordu — zasugerowaõ, Ģe zjawisko to jest spowodowane poõÇczeniem dwóch bõ×dów poznawczych:
uwagi selektywnej i efektu potwierdzenia.
Uwaga selektywna pozwala ĉwiadomoĉci priorytetyzowaÉ informacje, które majÇ wi×ksze
znaczenie w konkretnej sytuacji, i ignorowaÉ wszystko inne. Efekt potwierdzenia to tendencja do brania pod uwag× jedynie informacji, które potwierdzajÇ wõasne przekonania,
niezaleĢnie od ich prawdziwoĉci.
Przy zbieraniu materiaõów przyda Ci si× w szczególnoĉci wõaĉnie ta umiej×tnoĉÉ priorytetyzowania informacji, które majÇ wi×ksze znaczenie w konkretnej sytuacji, i ignorowania wszystkiego innego. Czyli wykorzystasz selektywnÇ percepcj×.
Gdy zaczniesz myĉleÉ o swojej prezentacji, zaczniesz zauwaĢaÉ informacje, które Ci si×
do niej przydadzÇ. Dlatego wõaĉnie tak waĢna jest praca nad kolejnymi etapami. Praca
nad wartoĉciÇ podpowie Ci, o czym masz dokõadnie myĉleÉ. A myĉlenie, które uruchomi
selektywnÇ percepcj×, przyda Ci si× wõaĉnie na etapie zbierania materiaõów.
Po etapie pracy nad wartoĉciÇ mojej prezentacji wiedziaõem, Ģe chc×, Ģeby odbiorcy zapami×tali, Ģe ciekawe eksperymenty mogÇ staÉ si× podstawÇ bardzo wirusowej kreacji.
Nagle zaczÇõem napotykaÉ w mojej przestrzeni mnóstwo takich przykõadów. Znalazõem badania o oĉmiornicach, którym podawano MDMA. Znalazõem wreszcie opis eksperymentu, który… przeprowadziõ pewien ksiÇdz. ġeby udowodniÉ tez×, Ģe dzieci sÇ ufne,
zaczÇõ rozdawaÉ pieniÇdze na mszy. Doroĉli ich nie brali, a dzieci tak. Ten akurat eksperyment b×dzie uĢyty raczej jako anegdota. Bo metodologicznie jest uõomny, ale na pewno
staõ si× wirusowy. Bo trafiõ do mediów i wzbudziõ kontrowersje.
UĢyõem selektywnej percepcji ĉwiadomie. Mój mózg zaczÇõ przeczesywaÉ rzeczywistoĉÉ
przez pryzmat moich bieĢÇcych oczekiwa÷ i motywacji. ZaczÇõem zauwaĢaÉ to, o czym
myĉlaõem. I oczywiĉcie od razu to zapisywaõem.
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3.2. Wspólne Ģniwa
ZbieraÉ materiaõy moĢesz samodzielnie. Czasem jednak warto skorzystaÉ z pomocy innych. W tym celu warto wykorzystaÉ inne zjawisko, czyli priming7. Gdy zaczniesz rozmawiaÉ, opowiadaÉ o swoich planach i pomysõach na prezentacj× ze znajomymi,
wspóõpracownikami czy przyjacióõmi, na pewno wywoõasz sieÉ skojarze÷. Ludzie zacznÇ
sobie przypominaÉ przykõady, przypadki, historie. Czasem te informacje si× przydadzÇ.
Czasem nie. Warto jednak niekiedy posiõkowaÉ si× takimi dodatkowymi „dyskami zewn×trznymi”. Czasem moĢe byÉ tak, Ģe ktoĉ b×dzie miaõ lepsze studium przypadku,
które opisuje dany problem, niĢ to, które Ty akurat znajdziesz.
Ja sam cz×sto dziel× si× pomysõami na prezentacj× ze znajomymi. Podsuwam teĢ pomysõy, gdy ktoĉ dzieli si× ze mnÇ. To wyraz duĢego zaufania. Znam ludzi, którzy obawiajÇ si×
mówiÉ o swoich prezentacjach czy szerzej o pomysõach. MajÇ przeĉwiadczenie, Ģe ktoĉ im
ten pomysõ ukradnie.
No cóĢ — pewnie istnieje nawet taka moĢliwoĉÉ. Ja jednak jestem zdania, Ģe sam pomysõ
jest wart dokõadnie ZERO. Dopiero realizacja nadaje mu wartoĉÉ. KaĢdy moĢe braÉ do
woli moje pomysõy i je remiksowaÉ, i realizowaÉ. Wol× wymian× myĉli niĢ paranoj× i podejrzenia. Do tej pory si× nie zawiodõem. Owszem — czasem okazywaõo si×, Ģe ktoĉ na
konferencji omawiaõ podobny przypadek. Ba! Nawet podobny temat. Ale robiliĉmy to na
swój sposób. I byõo to raczej wynikiem przypadku.
Jakiĉ czas temu moja przyjacióõka pracowaõa nad prezentacjÇ o statystykach, na które
trzeba zwracaÉ uwag× przy wspóõpracy z influencerami8. Na swoim profilu na Facebooku zamieĉciõa proĉb×. Chciaõa, Ģeby podsyõaÉ jej wszelkie przykõady fatalnego product placement
realizowanego przez mikro- i makroinfluencerów9. Bardzo szybko dostaõa mnóstwo przykõadów. Przy takim zbieraniu informacji czy przykõadów radz× jednak poprosiÉ, Ģeby ludzie
podsyõali Ci materiaõy w wiadomoĉciach prywatnych. Po to Ģeby z kolei nie wywoõywaÉ zbyt
dõugiego ciÇgu skojarze÷ w jednym kierunku. W tym przypadku priming moĢe bowiem spowodowaÉ, Ģe ludziom b×dÇ si× przypominaÉ zbyt podobne przykõady. (Z tego teĢ samego
7

Torowanie, inaczej priming (z ang. to prime — poprzedzaÉ, uprzedzaÉ, przygotowywaÉ) — zjawisko
polegajÇce na zwi×kszeniu prawdopodobie÷stwa wykorzystania okreĉlonej kategorii poznawczej
w procesach percepcyjnych i myĉlowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodĠca zaliczanego
do tej kategorii bÇdĠ bodĠca semantycznie lub afektywnie powiÇzanego z tÇ kategoriÇ.

8

Influencer — w ĉwiecie mediów spoõecznoĉciowych osoba mogÇca mieÉ wpõyw na decyzje
wielu ludzi, z którymi posiada trwaõe relacje. Cz×sto tym terminem okreĉla si× twórców internetowych o znacznym rozgõosie, którzy posiadajÇ liczne grono odbiorców.

9

Takich przykõadów niestety jest mnóstwo. Jednym z ostatnich byõa kampania Lenora realizowana
z influencerami. Na jednej z kreacji na Instagramie Macademian Girl czytaõa na dobranoc
ksiÇĢki swojemu põynowi do põukania tkanin.
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powodu warto unikaÉ podczas kreatywnej pracy tzw. burzy mózgów. Pierwsza — najpewniej
ekstrawertywna i ĉmiaõa osoba coĉ powie, a potem reszta rozwinie myĉl w jednym kierunku).
Jak widaÉ, materiaõy moĢna zbieraÉ wspólnie równieĢ za poĉrednictwem mediów spoõecznoĉciowych. Trzeba jednak braÉ pod uwag×, Ģe te przykõady, które przyjdÇ ludziom
do gõowy pierwsze, b×dÇ równieĢ tymi, które b×dÇ doĉÉ cz×sto najpowszechniej znane.
A to stoi w sprzecznoĉci z reguõÇ waluty spoõecznej. Jeĉli jednak b×dziesz mieÉ to na uwadze i przeprowadzisz odpowiedniÇ selekcj×, to na pewno zdob×dziesz ciekawe materiaõy
do prezentacji.
Podczas tworzenia prezentacji biznesowych czy sprzedaĢowych warto czerpaÉ z danych,
które znajÇ Twoi wspóõpracownicy. Powiedz im, nad czym pracujesz, i uruchom ciÇg skojarze÷. Na pewno nie wszyscy od razu rzucÇ si×, Ģeby Ci pomóc, ale z pewnoĉciÇ skorzystasz
z wiedzy i danych kolegów. ByÉ moĢe b×dziesz miaõ/a kiedyĉ nawet okazj× pracowaÉ z dobrym
dokumentalistÇ czy dokumentalistkÇ. Tak jak ja pracowaõem z Jarosõawem Szczepanikiem
przy mojej poprzedniej ksiÇĢce Viral. Jak szerzyÉ idee i tworzyÉ wirusowe treĉci.

3.3. Przekle÷stwo pierwszej strony wyników Google
Jeĉli wpiszesz w wyszukiwark× Google fraz× most creative branding campaigns, dostaniesz okoõo 19 milionów wyników w 0,49 sekundy. Praktyka pokazuje, Ģe najpewniej
skupisz si× na pi×ciu pierwszych wynikach. ByÉ moĢe na tych z pierwszej strony. Bardzo
maõo prawdopodobne jest, Ģe b×dziesz szukaÉ dalej. A to oznacza, Ģe znajdziesz najpopularniejsze przykõady, które znalazõo wczeĉniej równieĢ najwi×cej osób. Czyli zamiast
czegoĉ wyjÇtkowego b×dziesz mieÉ to… do czego majÇ dost×p inni.
Google ĉwietnie nadaje si× do wyszukiwania definicji, danych, statystyk. Nieco gorzej
wypada, gdy naprawd× chcesz znaleĠÉ ciekawe studia przypadków, przykõady czy historie. O wiele lepsze sÇ ksiÇĢki, reportaĢe, filmy lub seriale dokumentalne.
Warto teĢ korzystaÉ z Google Scholar. To takĢe wyszukiwarka Google, ale zamiast przeszukiwaÉ wszystkie zasoby sieci, przeszukuje tylko zasoby akademickie. Jeĉli wi×c chcesz
znaleĠÉ przykõady bada÷, ciekawe dane czy studia przypadków na okreĉlony temat, to na
pewno warto tam zaglÇdaÉ.
Bardzo dobrym sposobem b×dzie teĢ systematyczne oglÇdanie prezentacji na stronie TED.
Zwõaszcza tych, pod którymi znajdziesz noty i linki do bada÷ (to sekcje pod wideo
— Further readings i Footnotes).
Ja korzystam teĢ dodatkowo z bada÷ zgromadzonych na platformie EBSCO oraz z aplikacji Researcher App. To pierwsze rozwiÇzanie jest niestety dost×pne tylko dla akademików
i studentów. Aplikacja jednak jest dost×pna dla kaĢdego. Ma wersj× mobilnÇ i desktopowÇ.
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W prosty sposób tworzysz konto i ustawiasz filtry tak, Ģeby codziennie otrzymywaÉ powiadomienia o interesujÇcych Ci× badaniach.
Informacje i inspiracje znajdziesz wsz×dzie. Musisz si× tylko przygotowaÉ. By je szybko
katalogowaÉ!

ZADANIE DLA CIEBIE
Przetestuj wspomniane przeze mnie narzÚdzia do przeszukiwania i gromadzenia informacji.
Uruchom teĝ od czasu do czasu selektywnÈ percepcjÚ i zobacz, jak doskonale dziaïa!
Ja, przygotowujÈc siÚ do I Love Marketing, wïÈczam selektywnÈ percepcjÚ odpowiednio wczeĂniej. DziÚki temu znalazïem na przykïad kilka ciekawych przykïadów na wystawie Gdynia
Design Days.

Do zapamiÚtania
Twój mózg nieustannie gromadzi informacje. Czy tego chcesz, czy nie. Warto podejĂÊ do tego procesu
w sposób bardziej Ăwiadomy. Przyda Ci siÚ do tego mechanizm selektywnej percepcji i nawyk zapisywania (gromadzenia). NarzÚdzia do tego zapisywania (gromadzenia) dobierz tak, ĝeby Ci odpowiadaïy.
Moĝe przydadzÈ Ci siÚ te wspomniane przeze mnie, moĝe znajdziesz inne. Lepsze dla siebie.
PamiÚtaj, ĝeby zbieraÊ inspiracje nie tylko w miejscach oczywistych. Czytaj ksiÈĝki, oglÈdaj reportaĝe
i filmy dokumentalne. Idě na wystawÚ i szukaj ciekawych badañ. To, ĝe pracujesz na przykïad w branĝy IT,
nie znaczy, ĝe nie znajdziesz jakiegoĂ genialnego studium przypadku w sprawie kryminalnej. Nie ograniczaj siÚ tylko do swojego terytorium. A gdy trzeba, poproĂ o pomoc innych! Rozmawiaj, poznawaj
i zbieraj. A potem przeprowadě selekcjÚ.
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