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Gavin, Ben, dziękuję Wam za to, że jesteście sobą. 
– Merrick

Dla Cindy, Twoja miłość i poczucie humoru  
wypełniają moje życie radością. 
Dla Edena, Benjamina i Jakoba.
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podziękowania

Jesteśmy szczęściarzami, że przy tworzeniu tej książki towarzy-
szyło nam tylu utalentowanych i troskliwych ludzi. Nasi współ-
pracownicy z Team Builders Plus i Take Flight Learning, a szcze-
gólnie Jeff Backal, Ken Blackwell, Cathryn Plum, Stew Bolno, 
Aaren Perry, Andy Kraus, Lesley Cruz, Dolores Woodington, 
Heather Hafner, Andrea Bardon i  Britni Coleman, stanowili 
wielkie wsparcie i  pomogli książce „rozwinąć skrzydła”. Nasi 
rodzice, rodziny i przyjaciele – przyczyniliście się do powstania 
tej książki na wiele sposobów, o których nawet nie wiecie.

Specjalne podziękowania składamy na ręce Traci Rosenberg 
– za jej intuicyjną wiedzę – oraz naszych utalentowanych redak-
torek Cindy Silvert i Melissy Brandzel, których sowia klarowność 
nauczyła pokory pewną papugę oraz pewnego orła. Chcieliśmy 
także podziękować Kulin Shah i grafikom z 3RDEYE za powo-
łanie do życia ptaków, a Toddowi Nordstromowi za jego uwagi.

Dziękujemy naszemu wydawcy Timowi Moore’owi i  jego 
zespołowi za realizację naszej wizji w  taki sposób, w  jaki po-
trafi tylko Pearson. A  na koniec podziękowania dla Richarda 
Andrewsa, którego pasja i nieustające zaangażowanie pomogły 
przeprowadzić tę książkę przez wszystkie etapy procesu wydaw-
niczego.



„Rozwiń skrzydła to klasyk, który na zawsze zmieni sposób, w jaki postrze-
gasz samego siebie i komunikujesz się z ludźmi. Wciągająca bajka, która 
rozpoczyna książkę, i następujące po niej pouczające omówienie powinny 
być czytane przez wszystkich, którzy chcą się rozwijać i osiągnąć sukces”.
Ken Blanchard, współautor książki Jednominutowy menedżer

„Znamy i stosujemy model DISC. To proste i praktyczne narzędzie. Wy-
korzystujemy je nie tylko do efektywnego budowania naszych zespołów, 
ale także do tworzenia świadomych relacji z partnerami biznesowymi”.
Waldemar Olbryk, prezes Skanska Property Poland Sp. z o.o.

„Bajka o ptakach i ich zagrożonym Domu, która rozpoczyna książkę, prze- 
kłada się wprost na doświadczenie liderów społecznych. W sferze, gdzie 
wszystko się dzieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu ludzi, umiejętność 
docierania do nich jest kluczowa. Zrozumienie i docenienie różnych sty-
lów zachowań, które daje nam książka, zastosowane w życiu społecznym 
pozwoli rozwinąć skrzydła nie tylko zespołom, organizacjom, ale także 
społecznościom lokalnym”.
Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów

„Kiedy wejdziesz, jako lider, do nowego zespołu, powinieneś poznać lu-
dzi, z którymi będziesz współpracował. Zawsze w takich sytuacjach wy-
korzystuję (Extended) DISC, ponieważ jako jedno z nielicznych narzędzi 
daje możliwość poznania indywidualnego stylu pracy poszczególnych 
osób oraz zapewnia dobrą komunikację. Ułożenie tego na »mapie zespo-
łu« pokazuje potencjał zespołu, co jest jedną z najważniejszych informacji 
dla osób zarządzających”.
Przemysław Rybarczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju i Szkoleń Sieci 
Sprzedaży, Grupa Allianz

„Z perspektywy specjalisty ds. HR DISC (Extended DISC) to doskonałe 
narzędzie: proste i skuteczne. Jednak, pomimo pozornej prostoty, nieła-
twe do zastosowania. Rozwiń skrzydła wyjaśnia nie tylko zasady użycia 
DISC i płynące z tego korzyści, ale także podaje trafne sugestie, jak przy-
stąpić do wdrożenia systemu i doskonalenia go w życiu codziennym. Zde-
cydowanie polecam, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym”.
Katarzyna Reinfuss, dyrektor HR, MotorolaSolutions Polska



wStęp do wydania polSkiego

Od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo pomaganiem osobom, 
zespołom i  całym organizacjom w  rozwoju i podnoszeniu ich 
efektywności. Od początku swojej praktyki w tym zakresie za-
uważam, że planując działania rozwojowe, mamy tendencję do 
nadmiernej koncentracji na zdobywaniu nowej wiedzy i umie-
jętności, a nie doceniamy elementu poznania siebie, swoich mo-
tywacji, aspiracji czy talentów. W konsekwencji często marnuje-
my czas i pieniądze na kolejne szkolenia, które może i pozwalają 
dorównać innym, ale rzadko kiedy przynoszą znaczną satysfak-
cję czy ponadprzeciętne osiągnięcia.

Dzięki modelowi DISC opisanemu w  tej książce –  czy też 
jego specjalistycznym rozwinięciom, takim jak Extended DISC, 
z którym pracuję – okazało się, że nie trzeba być psychologiem, 
aby rozumieć i przewidywać zachowania innych osób, a w re-
zultacie lepiej się z nimi dogadywać. Tak jak komputery osobiste 
ułatwiły życie wielu ludziom na świecie (i nie trzeba być infor-
matykiem, żeby z  nich korzystać), tak model DISC daje nam 
możliwość „czytania” siebie i  innych w większości życiowych, 
biznesowych, szkolnych czy sportowych sytuacji bez pomocy 
specjalistów lub też z ich niewielkim wsparciem.
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Bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że książka 
Rozwiń skrzydła zostanie wydana po polsku. Brakowało na na-
szym rynku wydawniczym tak przyjaznej w lekturze i jednocze-
śnie dość kompleksowej prezentacji tego tematu. Szczerze mó-
wiąc, sam już byłem bliski sięgnięcia po pióro i zapełnienia tej 
luki. Może jeszcze wrócę do tego pomysłu, tymczasem metafora 
świata ptaków opisana przez Rosenberga i Silverta jest dosko-
nałym sposobem na to, by rozpocząć swoją podróż rozwojową 
i przygodę z modelem DISC.

W swojej pracy od lat posługuję się opowieściami, metafo-
rami czy nawet bajkami, bo takie narzędzia ułatwiają ludziom 
zapamiętywanie ważnych treści. Zauważyłem też, że w polskiej 
kulturze biznesowej niektórzy podchodzą do tego typu metod 
dość sceptycznie. „Czy ja się nie ośmieszę, namawiając mene-
dżerów w swojej firmie do czytania książek o papugach, pingwi-
nach czy myszach i serze? To takie amerykańskie...”. Tego typu 
– często niewypowiadane na głos – pytania i stwierdzenia praw-
dopodobnie dość często pojawiają się u specjalistów i menedże-
rów ds. rozwoju pracowników w naszych firmach. Zachęcam 
do odrzucenia tych uprzedzeń. Kilka godzin na lekturę Rozwiń 
skrzydła to doskonała inwestycja.

Romeo Grzębowski
prezes zarządu
Extended DISC Polska
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Czasami odkrywamy w  naszym życiu tak oczywisty i  przewi-
dywalny wzór, że zastanawiamy się, jak mogliśmy nie dostrzec 
go wcześniej. Wyobraźmy sobie, że taki wzór staje się punktem 
wyjścia do lepszego zrozumienia samego siebie i osób, z którymi 
się komunikujemy.

Tę prawidłowość widać we wszystkim, co robimy. Jest zawarta 
w prostym modelu czterech stylów behawioralnych znanym pod 
nazwą DISC. Może się on okazać najpotężniejszym narzędziem, 
jakie kiedykolwiek odkryjesz, ponieważ dzięki niemu zwiększysz 
swój potencjał i wzmocnisz swój wpływ na innych.

Jeśli jesteś jedną z wielu milionów osób, które już znają style 
behawioralne DISC, to zasady przedstawione w tej książce prze-
niosą twoje zrozumienie tematu na zupełnie inny poziom. Jeśli 
natomiast nigdy nie zetknąłeś się ze stylami DISC, to przygotuj 
się na mocne uderzenie –  ta wiedza na zawsze odmieni twoje 
życie!

W czasie pracy z  różnymi firmami i  dziesiątkami tysięcy 
osób reprezentujących rozmaite dziedziny życia byliśmy świad-
kami wielu niezwykłych przemian. Widzieliśmy, jak przeciętni 
menedżerowie zmieniają się w bardzo skutecznych liderów, ze-
społy pogrążone w konflikcie uwalniają się od tłumionego przez 
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lata stresu, nieudolni sprzedawcy stają się gwiazdami, a sfrustro-
wani nauczyciele zaczynają być źródłem inspiracji. Niezliczona 
liczba karier nabrała nowego tempa i  zyskała nowy kierunek 
po tym, jak ludzie nauczyli się wykorzystywać swoje wrodzone 
zdolności. Pary, które zrozumiały, że można zamienić ocenę na 
akceptację, przyznały, że poznanie DISC uratowało ich małżeń-
stwa. Zgłaszali się do nas także rodzice, którzy z ulgą i radością 
stwierdzali, że nareszcie lepiej rozumieją swoje dzieci.

Niezależnie od tego, czy wchodzisz w interakcje ze współ-
pracownikami, klientami, członkami rodziny czy przyjaciółmi, 
DISC pomoże ci lepiej się z nimi porozumiewać. Zrozumiesz 
też, dlaczego twoje relacje z  niektórymi osobami układają się 
harmonijnie, a  z  innymi idzie jak po grudzie. Co więcej, na-
uczysz się wykorzystywać swoje mocne strony i pokonywać sła-
bości.

To, co zaraz przeczytasz, to nie tylko historyjka o ptakach. 
Rozwiń skrzydła to książka o  tobie. Być może nie nastąpi to 
od razu, ale wkrótce odkryjesz na tych stronach siebie. Rozwiń 
skrzydła opowiada o tym, dlaczego tak, a nie inaczej reagujesz 
na swoją rodzinę, przyjaciół, współpracowników i  otaczający 
cię świat, oraz o tym, czym umotywowane są twoje decyzje i po-
czynania. Ta książka podpowie ci także, jak korzystać z tej nowo 
zdobytej wiedzy w przyszłości.

W trakcie czytania pomyśl, co ty zrobił(a)byś na miejscu 
ptaków, i zastanów się, co to mówi o tym, kim ty jesteś, jak się 
zachowujesz, jak postrzegasz ludzi pojawiających się w twoim 
życiu i na nich reagujesz. Tak, to jest tylko historyjka, ale oddaje 
twoje życie. Może trudno ci będzie w to uwierzyć, ale jesteś jed-
nym z opisanych ptaków. Pytanie tylko: którym?

Czy w opowiadaniu pojawia się bohater, który zachowuje 
się tak jak ty?

Może któryś z ptaków przypomina ci kogoś, kogo znasz?
Czy utożsamiasz się z jednym z ptaków?
Czy któryś z bohaterów porusza twoje czułe struny?



15Wstęp

Ptaki wiedzą, że aby polecieć, muszą zrobić pierwszy krok. 
Muszą oderwać się od gałęzi, która daje im poczucie bezpie-
czeństwa, i skoczyć w nieznane.

Jeśli chcemy się rozwijać i  wznieść na wyżyny w  naszych 
związkach, karierach i  wszystkich innych dziedzinach życia, 
musimy zrobić pierwszy krok. Wszyscy wiemy, że ptaki potrafią 
rozwinąć skrzydła. Pytanie brzmi, czy ty też to potrafisz?





część i

ROZWIń SKRZYDŁA.  
BAJKA





1
DOM

Zaczęło się od lekkiego, ledwo słyszalnego trzasku. Ziemia za-
drżała i zatrzęsły się gałęzie. Zamigotały liście. Drzewo po raz 
ostatni zakołysało się w porannym słońcu. Nagle echo poniosło 
przez las odgłos pękania. W  przeciągu kilku sekund majesta-
tyczne drzewo przestało dawać cień jeleniom i schronienie pta-
kom. Kilkudziesięciometrowy olbrzym pędził w dół, by zwalić 
się na ziemię z ogłuszającym hukiem.

Las, zwany po prostu Domem, ogarnęła fala niepokoju. Dla 
przeróżnych stad ptaków, które zamieszkiwały drzewo, Dom 
był bezpiecznym i spokojnym azylem. To właśnie tutaj drapież-
ne orły spotykały miłe gołębie, a towarzyskie papugi mieszały 
się z czujnymi sowami.

Wysoko ponad tym miejscem przelatywał Dorian, majesta-
tyczny orzeł z  dumnym, ostrym spojrzeniem i  imponującymi 
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skrzydłami o dwumetrowej rozpiętości. Dorian patrolował nie-
bo od świtu do zmierzchu. Potężny orzeł czuł się odpowiedzial-
ny za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy mieszkali 
poniżej. Tego dnia szósty zmysł podpowiedział mu, że zdarzyło 
się coś niezwykłego. Ale co to było? Instynktownie bystre oko 
i zdecydowanie kazały Dorianowi zwiększyć czujność.

Skupiony przeleciał nad rodziną gołębi, która była pogrą-
żona w  cichej rozmowie. Zauważył Samuela i  Sarah, którzy 
siedzieli na swojej zwykle niezawodnej gałęzi i przygotowywali 
posiłek dla przyjaciela. Ich miękkie białe i szare piórka wtapiały 
się w otoczenie. Sarah wykluła się na tym drzewie, podobnie jak 
jej matka i babcia.

Zwykle kiedy Dorian przelatywał nad gałęzią Samuela i Sa-
rah, słyszał miękkie rytmiczne gruchanie. Nigdy do końca nie 
rozumiał, dlaczego tak wiele ptaków przylatywało do drzewa 
rodziny gołębi, aby szukać tam towarzystwa, rady i pocieszenia.

Ale dzisiaj nie usłyszał gruchania. Przyniesiony przez echo 
głuchy odgłos wstrząsnął gołębiami, a panująca teraz cisza była 
dla Doriana bardzo znacząca.

Orzeł kontynuował swój codzienny zwiad i upewnił się, czy 
w pobliżu nie kręcą się Ludzie i inni intruzi. Ptaki ceniły sobie 
harmonię w swoim świecie i Dorian zamierzał stać na jej straży.

Wzniósł się ponad Wielkie Jezioro i  dostrzegł grupkę pa-
pug. Wydawały się obecne wszędzie, mimo że nie było ich wiele. 
Papuzi śmiech, połączony z czerwonym błyskiem tu i żółtą po-
światą tam, rozbrzmiewał w całym lesie. Dorian przysłuchiwał 
się przez kilka minut typowemu dla papug przekomarzaniu.

– Cześć wszystkim! – powiedział Indy, znany jako najwięk-
sza osobowość w lesie. – Polatajmy!

– Dokąd lecimy? – zapytała Ivy.
– Dowiemy się, jak będziemy na miejscu –  odpowiedział 

Indy.
Kiedy Dorian przelatywał poniżej, usłyszał jeszcze, jak Indy 

przypominał grupie:
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– Życie nie jest fajne, kiedy jest coś do zrobienia, ale możemy 
sobie ułatwić zadanie, jeśli popracujemy razem. Yeah!

– Cholerne papuzie motto. One marnują tyle czasu! – po-
myślał Dorian, kiedy skanował wzrokiem las poniżej. – Czy one 
nie rozumieją, że musimy natychmiast rozwiązać ten problem? 
Gdyby tylko potrafiły wykorzystać swoją energię w czymś kon-
struktywnym.
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